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Ogłoszenie o zamówieniu 

Dostawy 

Legal Basis: 

Dyrektywa 2014/24/UE 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca 

I.1) Nazwa i adresy 

Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy  

ul. Pułaskiego 6/10 

26-600 Radom 

Osoba do kontaktów: Wojciech Karsznia - Główny Specjalista ds. Planowania i Zamówień Publicznych Tel.:  +48 

483644241-312 

E-mail: wojciech.karsznia@itee.radom.pl  

Faks:  +48 483644760 

Kod NUTS: PL921 

Adresy internetowe: 

Główny adres: http://www.itee.radom.pl 

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym 

I.3) Komunikacja 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: 

https://bip.itee.radom.pl 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 

pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej 

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej  

Podmiot prawa publicznego 

I.5) Główny przedmiot działalności 

Inna działalność: Badania naukowe i prace rozwojowe w obszarze budowy i eksploatacji maszyn 

Sekcja II: Przedmiot 

II.1)  Wielkość lub zakres zamówienia 

II.1.1) Nazwa: 

Dostawa elektrodrążarek 

Numer referencyjny: NT/03/2019 

II.1.2) Główny kod CPV 

42632000 

II.1.3) Rodzaj zamówienia 

Dostawy 
II.1.4) Krótki opis: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 elektrodrążarek (drutowej i wgłębnej) ze sterowaniem CNC, wraz 

z montażem, instalacją oraz uruchomieniem urządzeń. Szczegółowy opis techniczny i wymagania w zakresie 

przedmiotu zamówienia zawiera załączniki nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej "SIWZ"). 

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość 

II.1.6) Informacje o częściach 

To zamówienie podzielone jest na części: nie 

II.2)  Opis 

II.2.1) Nazwa: 

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 

  

http://www.itee.radom.pl/
https://bip.itee.radom.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług  

Kod NUTS: PL921 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ul. Pułaskiego 6/10 26-600 Radom 

II.2.4) Opis zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 elektrodrążarek ze sterowaniem CNC:  

1) drutowej – 1 szt.;  

2) wgłębnej – 1 szt. 

Przedmiot zamówienia obejmuje także dostawę na koszt i ryzyko wykonawcy, montaż, instalację oraz 

uruchomienie urządzeń, w tym wykonanie wszystkich niezbędnych czynności umożliwiających: 

 przeprowadzenie kontroli parametrów pracy w celu potwierdzenia zgodności dostawy z wymaganiami 

Zamawiającego. 

 samodzielną obsługę urządzeń przez wyznaczony personel Zamawiającego, 

 wykonanie przez personel Zamawiającego, pod nadzorem wykonawcy, detali testowych. 

Szczegółowy opis techniczny i wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia zawiera załączniki nr 1 do SIWZ. 

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia 

Cena – waga: 80% 

Termin dostawy – waga: 20%  

II.2.6) Szacunkowa wartość 

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w dniach: 210 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11) Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak  

Numer identyfikacyjny projektu: 

Niniejsze zamówienie jest udzielane w ramach realizacji projektu Nr RPMA.01.01.00-14-8250/17 pt. „Centrum 

Prototypowania ITeE – PIB”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego, Oś priorytetowa I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej 

w gospodarce”, Działanie 1.1 „Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych”. 

II.2.14) Informacje dodatkowe 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych). 

Szczegółowe informacje dotyczące wadium są określone w punkcie IX SIWZ. 

2. Z uwagi na konieczność przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego, przed złożeniem 

ofertywykonawcy powinni zapoznać się z klauzulą informacyjną z art. 13 RODO, zawartą w punkcie XIX SIWZ. 

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym  

III.1) Warunki udziału 

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 

zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków: 

1) udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki: 1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach 

oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 
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sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 

z nim stosunków prawnych (Podmioty udostępniające zasoby). Wykonawca, który polega na zdolnościach lub 

sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując niniejsze zamówienie będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

Podstawy wykluczenia z postępowania: 

1) Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

2) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawcę, wobec którego występują 

przesłanki wykluczenia wymienione w art. 24 ust 5. pkt 1 i 8 ustawy Pzp. 

Szczegółowy wykaz dokumentów wymaganych od wykonawców w celu potwierdzenia braku podstaw do 

wykluczenia zawiera punkt VI.3 niniejszego ogłoszenia. 

W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 

wykluczenia określonych przez Zamawiającego w pkt. V i VI SIWZ wykonawca załącza do oferty, aktualne na 

dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwane dalej 

„JEDZ” – o którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy Pzp. W części IV JEDZ Wykonawcy wypełniają jedynie sekcję α. 

Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów składa wraz z ofertą 

oświadczenie JEDZ dotyczące tych podmiotów oraz zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

W niniejszym postępowaniu Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, 

którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega 

wykluczeniu (zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp). Jeżeli wykonawca ten będzie się 

uchylał od zawarcia umowy Zamawiający zbada, czy wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród 

pozostałych ofert spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. 

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe  

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 
Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostarczył co najmniej 6 

urządzeń odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, nie mniej niż po 3 dla 

każdego typu urządzenia tj. elektrodrążarki drutowej i wgłębnej i że dostawy te zostały wykonane należycie. 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 

W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 3) ustawy Pzp, 

należy na wezwanie Zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty: 

Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 

na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy 

lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, 

a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 

o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert. 
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Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w wymienionym okresie zrealizował co 

najmniej 6 dostaw urządzeń odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, nie mniej 

niż po 3 dla każdego typu urządzenia tj. elektrodrążarki drutowej i wgłębnej i że dostawy te zostały wykonane 

należycie. 

Wymieniony wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych 

III.2) Warunki dotyczące zamówienia 

III.2.2) Warunki realizacji umowy: 

Warunki realizacji umowy, w tym w zakresie dotyczącym możliwości dokonywania jej zmian, są określone w pkt. 

XVII SIWZ oraz wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia 

 

Sekcja IV: Procedura 

IV.1) Opis 

IV.1.1) Rodzaj procedury 

Procedura otwarta 

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu 

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej 

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) 

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie 

IV.2) Informacje administracyjne 

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania 

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

Data: 12/02/2019 

Czas lokalny: 11:30 

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom 

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski 

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą  

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert) 

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert 

Data: 12/02/2019, godzina: 12:00 Miejsce: 

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, 

pokój nr 102 C 

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 

Otwarcie ofert jest jawne. 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające 

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia  
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie  

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych 

VI.3) Informacje dodatkowe: 

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy złożyć w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pod rygorem wykluczenia z postępowania, następujące 

oświadczenia i dokumenty: 

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, 

wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 

z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
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lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 

z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 

administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających 

dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 

porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 

ubiegania się o zamówienia publiczne; 

7) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa 

w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 

8) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

zgodne z załącznikiem nr 4 do SIWZ. 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to 

w odniesieniu do dokumentów wymienionych w punktach od 1 do 4 obowiązują wymagania określone 

w punkcie VII.C SIWZ. 

Jeżeli Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty i oświadczenia składane na 

wezwanie zamawiającego, o których mowa w punktach 1–8, a także dokument JEDZ, dotyczą każdego 

z wykonawców osobno. 

Szczegółowe wymagania dotyczące dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia zawiera punkt VII SIWZ. 

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania 

oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. 

Wykonawca ma obowiązek złożenia wraz z ofertą oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 

VI.4) Procedury odwoławcze 

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 

Krajowa Izba Odwoławcza 

ul. Postępu 17a 

02-676 Warszawa 

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl  

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio 

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 

  

https://www.uzp.gov.pl/kio
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VI.4.3) Składanie odwołań 

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł 

lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki 

ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, na zasadach 

i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są: 

1) odwołanie,  

2) skarga do sądu. 

3. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub 

2) 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób niż określono w ppkt. 1). 

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej 

zamawiającego - https://bip.itee.radom.pl. 

5. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 

najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia. 

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

6. Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia otrzymania 

kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść 

strony, do której przystępuje. 

7. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180-198 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a-198g ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 

Urząd Zamówień Publicznych 

ul. Postępu 17a 

02-676 Warszawa 

Tel.:  +48 224587801 

E-mail: uzp@uzp.gov.pl  

Faks:  +48 224587800 

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl 

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 

07/01/2019 

 
Radom, 2019-01-07 
 
Podpisał: 
mgr inż. Wojciech Karsznia – Główny Specjalista ds. Planowania i Zamówień Publicznych 

 

https://bip.itee.radom.pl/
https://www.uzp.gov.pl/

