
 

Ogłoszenie o zamówieniu 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Nazwa zadania: Dostawa zestawów źródeł plazmy wraz z systemami zasilania. 

Numer referencyjny postępowania: ZIP/03/2021. 

 

Podstawa prawna: 

Dyrektywa 2014/24/UE 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca 

I.1) Nazwa i adresy 

Oficjalna nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji 

Adres pocztowy: ul. Kazimierza Pułaskiego 6/10 

Miejscowość: Radom 

Kod NUTS: PL921 Radomski 

Kod pocztowy: 26-600 

Państwo: Polska 

Osoba do kontaktów: Wojciech Karsznia 

E-mail: wojciech.karsznia@itee.lukasiewicz.gov.pl  

Tel.:  +48 483644241-312 

Faks:  +48 483644760 Adresy 

internetowe: 

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

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 aplikacyjne, prace rozwojowe i komercjalizacja wyników badań 

Sekcja II: Przedmiot 

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia 

II.1.1) Nazwa: 

Dostawa zestawów źródeł plazmy wraz z systemami zasilania 

Numer referencyjny: ZIP/03/2021 

II.1.2) Główny kod CPV 

31643100 Akceleratory liniowe 

http://www.itee.radom.pl/
https://bip.itee.radom.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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II.1.3) Rodzaj zamówienia 

Dostawy 

II.1.4) Krótki opis: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów źródeł plazmy wraz z systemami zasilania, spełniających 

wymagania zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej "SWZ"). 

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość 

II.1.6) Informacje o częściach 

To zamówienie podzielone jest na części: nie 

II.2) Opis 

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 

31174000 Transformatory układów zasilania 

31711421 Magnetrony 

II.2.3) Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL921 Radomski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom 

II.2.4) Opis zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów źródeł plazmy wraz z systemami zasilania, do prototypowego 

urządzenia badawczo-technologicznego do realizacji plazmowych technologii obróbki powierzchniowej 

w systemie Flexline. Zamówienie obejmuje także dostawę urządzeń do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko 

wykonawcy. Szczegółowy zakres i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ. 

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Cena 

II.2.6) Szacunkowa wartość 

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

Okres w dniach: 70 

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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

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

Numer identyfikacyjny projektu: 

Projekt nr RPMA.01.01.00-14-8249/17 pt. „Utworzenie Ośrodka Inteligentnych Specjalizacji w Zakresie  

Innowacyjnych Technologii Przemysłowych oraz Bezpieczeństwa Technicznego i Środowiskowego”, Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, Oś priorytetowa I „Wykorzystanie działalności 

badawczorozwojowej w gospodarce”, Działanie 1.1 „Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych”. 
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II.2.14) Informacje dodatkowe 

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych wskazanych w pkt. III 

ppkt.  

9 SWZ. 

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

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 SWZ oraz projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 7 do SWZ. 

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.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte 

Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie 

IV.2) Informacje administracyjne 

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

Data: 25/05/2021 

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 

Oferta musi zachować ważność do: 20/08/2021 

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert 

Data: 25/05/2021 

Czas lokalny: 12:00 

Miejsce: 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom 

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: 

Akceptowane będą faktury elektroniczne 

VI.3) Informacje dodatkowe: 

Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki 

wykluczenie wskazane w art. 108 oraz 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem 

art. 110 ust. 2. W niniejszym postępowaniu Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie dokona 

kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw do 
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wykluczenia. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Zamawiający będzie żądał od tego wykonawcy 

złożenia podmiotowych środków dowodowych wskazanych w pkt. VII ppkt. B SWZ. 

VI.4) Procedury odwoławcze 

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza 

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a 

Miejscowość: Warszawa 

Kod pocztowy: 02-676 

Państwo: Polska 

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl  

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

VI.4.3) Składanie odwołań 

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 

1. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;  

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany 

na podstawie ustawy;  

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że 

Zamawiający był do tego obowiązany;  

2. 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);  

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w 

terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub dokumentów 

zamówienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://bip.itee.radom.pl;  

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 

powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 

stanowiących podstawę jego wniesienia.  

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 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. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi 

się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i 

przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia 

podpisem zaufanym;  

7. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony: prawnej znajdują się w Dziale XI Prawa zamówień 

publicznych "Środki ochrony: prawnej", art. od 505 do 590. 

https://www.uzp.gov.pl/kio
https://bip.itee.radom.pl/
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VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych 

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a 

Miejscowość: Warszawa 

Kod pocztowy: 02-676 

Państwo: Polska 

E-mail: uzp@uzp.gov.pl  

Tel.:  +48 224587801 

Faks:  +48 224587800 

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej: 

19/04/2021 

Numer opublikowanego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2021/S 079-199978 

 

 

Radom, 2021-04-23 

 

Podpisał: 

mgr inż. Wojciech Karsznia – Główny Specjalista ds. Planowania i zamówień publicznych 

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

