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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:289458-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Opole: Spektrometry
2017/S 141-289458

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Park Naukowo Technologiczny w Opolu Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2
Opole
45-837
Polska
Osoba do kontaktów: Damian Kolarczyk, Aneta Herzog- Bienia
Tel.:  +48 774438930
E-mail: przetargi@pnt.opole.pl 
Kod NUTS: PL52
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pnt.opole.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.pnt.opole.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka samorządu gminy

I.5) Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zakup i dostawa spektrometru ręcznego do Parku Naukowo- Technologicznego w Opolu Sp. z o.o. w ramach
projektu pn. Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu.

II.1.2) Główny kod CPV
38433000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:przetargi@pnt.opole.pl
www.pnt.opole.pl
www.pnt.opole.pl
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Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa spektrometru ręcznego do Parku Naukowo- Technologicznego
w Opolu Sp. z o.o. w ramach projektu pn. Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu.
Szczegółowy opis urządzenia zawarto w załączniku do SIWZ.
W ramach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający umieszcza na własnej stronie
internetowej: www.pnt.opole.pl w formie plików do pobrania opis techniczny oraz wzór umowy.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 66 700.00 PLN

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Kod NUTS: PL524
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Opole.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa spektrometru ręcznego do Parku Naukowo- Technologicznego
w Opolu Sp. z o.o. w ramach projektu pn. Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu.
Szczegółowy opis urządzenia zawarto w załączniku do SIWZ.
W ramach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający umieszcza na własnej stronie
internetowej: www.pnt.opole.pl w formie plików do pobrania opis techniczny oraz wzór umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 66 700.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
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: „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu” nr decyzji:
RPOP.02.03.00-16-0003/15-00 z dnia 31.03.2016 r.

II.2.14) Informacje dodatkowe

www.pnt.opole.pl
www.pnt.opole.pl
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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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający nie określa wymagań w zakresie warunków udziału
w postępowaniu
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z
2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015
r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) – art. 24 ust. 5 pkt. 1 Prawa.
1. Zamawiający na podstawie art. 25a ust.1 Prawa żąda złożenia oświadczenia, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Oświadczenie, o którym mowa powyżej Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu i dołącza do
formularza Oferta Przetargowa. Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
(JEDZ) zostało dołączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców jednolity dokument składa każdy
z Wykonawców wspólne ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia ma potwierdzać spełnienie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. W tym celu w oświadczeniu, o którym
mowa w pkt.1 niniejszego rozdziału Wykonawca wypełnia część dotyczącą żądania Zamawiającego.
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów – (art. 26 ust.1 Prawa):
a. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Prawa
oraz odnośnie, skazania za wykroczenie na karę aresztu, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; b. zaświadczenia
właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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; c. zaświadczenia
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
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wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należn.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wzór umowy stanowi załącznik 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: 04/09/2017
Czas lokalny: 10:00

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: 02/11/2017

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 04/09/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Park Naukowo Technologiczny w Opolu, Sp. z o.o., 45-839 Opole,
ul. Technologiczna 2 (sala 2.01),

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:



Dz.U./S S141
26/07/2017
289458-2017-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 5 / 6

26/07/2017 S141
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

5 / 6

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 Prawa, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt.23 Prawa. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawca nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Ciąg dalszy Sekcji III.1.1):d. odpisu z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.
5 pkt 1 Prawa; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w 4 a, b, c, d składa odpowiednio do punktu: a. składa wyciąg
z innego odpowiedniego rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru w państwie, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, innego równoważnego dokumentu wydanego przez właściwy organ
sądowy lub administracyjny państwa, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 prawa, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
b, c, d. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
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. Dokumenty powinny być
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. – nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogłoszono upadłości; Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.7. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
w kraju, w którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczą dokumenty, wskazane w pkt 6, nie
wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie,
odpowiednio Wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych
osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób – organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego. 8. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, w odniesieniu do osób, które mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
których dotyczą dokumenty wskazane w § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składa
dokumenty, o których mowa w pkt. 6 lit. a w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. W przypadku,
gdy w państwie, w którym mają miejsce zamieszkania wskazane w zdaniu pierwszym osoby, nie wydaje
się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tych osób złożonym
przed notariuszem lub przed właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tych osób organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Dokumenty z pkt.7,8 winny być
wystawione terminach jak powyżej. Na podstawie art. 45 ust.1 Prawa Zamawiający żąda od Wykonawców
wniesienia wadium.
1) Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: 1 500 PLN
Sposoby wniesienia wadium opisano w SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
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Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/07/2017


