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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:318025-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Stalowe zbiorniki ciśnieniowe
2021/S 121-318025

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. A. Pawińskiego 5a
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-106
Państwo: Polska
E-mail: secretariate@ibb.waw.pl 
Tel.:  +48 225922145
Faks:  +48 225922190
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ibb.edu.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://ibb.edu.pl/przetargi/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: www.miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: instytut naukowy

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: nauka

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa stacji paliw płynnych dla Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego wraz z montażem
Numer referencyjny: IP-ARCTOWSKI PNU 06 21

II.1.2) Główny kod CPV
44615100 Stalowe zbiorniki ciśnieniowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa instalacji paliwowej dla Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego 
wraz z montażem, składająca się z dwóch etapów:
— etap 1 – wykonanie i dostawa kompletnej stacji paliw płynnych,
— etap 2 – montaż (prawo opcji).

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
45231112 Instalacja rurociągów
31680000 Elektryczne artykuły i akcesoria

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Etap I – Port Gdynia;
Etap II – Polska Stacja Antarktyczna im. H. Arctowskiego (Wyspa Króla Jerzego, Szetlandy Południowe, 
Antarktyka).

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa instalacji paliwowej dla Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego 
wraz z montażem, składająca się z dwóch etapów:
Etap 1 – wykonanie i dostawa kompletnej stacji paliw płynnych, tj.:
a) wykonanie zbiorników paliwowych dla rozchodowej stacji paliw oraz depozytowej stacji paliw zgodnie 
z projektami technologii paliwowej, stanowiącymi odpowiednio Załączniki nr 2 i 4 do Opisu Przedmiotu 
Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do Wzoru umowy,
b) wykonanie konstrukcji technicznej dla rozchodowej stacji paliw oraz depozytowej stacji paliw, z wyłączeniem 
prefabrykatów betonowych, zgodnie z Załącznikami 1 i 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego 
Załącznik nr 1 do Wzoru umowy,
c) wykonanie kompletnej instalacji paliwowej dla rozchodowej stacji paliw oraz depozytowej stacji paliw wraz z 
instalacjami elektrycznymi i automatyką, zgodnie z projektami technologii paliwowej stanowiącymi odpowiednio 
Załączniki nr 2 i 4 do Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do Wzoru umowy,
d) dostarczenie ruchomych elementów stacji paliw takich jak zbiornik przewoźny ZP i przewoźny zestaw 
pompujący, zgodnie z dokumentacją technologii paliwowej rozchodowej stacji paliw (Załącznik nr 2 do Opisu 
Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do Wzoru umowy),
e) dostawa kompletnej stacji paliw płynnych dla Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego (Wyspa Króla 
Jerzego, Szetlandy Południowe, Antarktyka, poza terytorium UE) do Portu Gdynia,
f) odprawa stacji paliw płynnych, w tym m.in. uzyskanie zgody na eksport towaru, odprawa eksportowa zgodnie 
z obowiązującymi przepisami celnymi, uzyskanie wszelkich pozwoleń na transport towaru wewnątrz terminala 
portowego i transport stacji paliw pod miejsce rozładunku, w doku wskazanym przez Zamawiającego.
Etap 2 – montaż stacji paliw (prawo opcji), tj.:
a) demontaż istniejącej zewnętrznej rozchodowej stacji paliw, znajdującej się na terenie Polskiej Stacji 
Antarktycznej im. H. Arctowskiego,
b) wykonanie kompletnego montażu rozchodowej stacji paliw wraz z konstrukcją na gotowych fundamentach 
wykonanych przez Zamawiającego, zgodnie z Załącznikami 1 i 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia, 
stanowiącego Załącznik nr 1 do Wzoru umowy,
c) wykonanie kompletnego montażu depozytowej stacji paliw wraz z konstrukcją na gotowych fundamentach 
wykonanych przez Zamawiającego, zgodnie z Załącznikami 3 i 4 do Opisu Przedmiotu Zamówienia 
stanowiącego, Załącznik nr 1 do Wzoru umowy,
d) wykonanie instalacji nowego zbiornika rozchodowego (Z13) zgodnie z dokumentacją technologii paliwowej 
rozchodowej stacji paliw (Załącznik nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do 
Wzoru umowy) wraz z przyłączeniem do obecnej instalacji paliwowej agregatów prądotwórczych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości / Waga: 10
Cena - Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2023
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: tak
Opis opcji:
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Etap 2 – montaż stacji paliw (prawo opcji), tj.:
a) demontaż istniejącej zewnętrznej rozchodowej stacji paliw, znajdującej się na terenie Polskiej Stacji 
Antarktycznej im. H. Arctowskiego,
b) wykonanie kompletnego montażu rozchodowej stacji paliw wraz z konstrukcją na gotowych fundamentach 
wykonanych przez Zamawiającego, zgodnie z Załącznikami 1 i 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia, 
stanowiącego Załącznik nr 1 do Wzoru umowy,
c) wykonanie kompletnego montażu depozytowej stacji paliw wraz z konstrukcją na gotowych fundamentach 
wykonanych przez Zamawiającego, zgodnie z Załącznikami 3 i 4 do Opisu Przedmiotu Zamówienia 
stanowiącego, Załącznik nr 1 do Wzoru umowy,
d) wykonanie instalacji nowego zbiornika rozchodowego (Z13) zgodnie z dokumentacją technologii paliwowej 
rozchodowej stacji paliw (Załącznik nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do 
Wzoru umowy) wraz z przyłączeniem do obecnej instalacji paliwowej agregatów prądotwórczych.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
(Doświadczenie Wykonawcy) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: W 
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował minimum dwa zlecenia (dwie odrębne umowy) polegające 
na dostawie kompletnej instalacji obejmującej wykonanie i montaż stacji paliw płynnych o całkowitej pojemności 

magazynowej paliw nie mniejszej niż 50 m3 i wartości co najmniej 300 000,00 PLN (trzysta tysięcy złotych 
00/100) brutto każde zlecenie.
(Osoby) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia, tj. zespołem, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym co 
najmniej:
1) Dwie osoby posiadające uprawnienia do spawania łukowego w osłonie gazu obojętnego elektrodą 
wolframową (metoda TIG 141), wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa (lub 
odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa) oraz 
doświadczenie zawodowe w realizacji co najmniej jednokrotnego montażu stacji paliw płynnych o całkowitej 

pojemności magazynowej paliw co najmniej 50 m3.
2) Jedna osoba posiadająca uprawnienia SEP do eksploatacji i dozoru grupy G1 urządzeń i instalacji do 1 
KV wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa (lub odpowiadające im uprawnienia 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa) oraz doświadczenie zawodowe w realizacji 
co najmniej jednokrotnego montażu instalacji elektrycznej dla stacji paliw płynnych o całkowitej pojemności 

magazynowej paliw co najmniej 50 m3.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
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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: 27/07/2021
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 27/07/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
https://miniportal.uzp.gov.pl

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
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
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1. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 10 000,00 
PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
2.1 pieniądzu,
2.2 gwarancjach bankowych,
2.3 gwarancjach ubezpieczeniowych,
2.4 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca utrzymuje wadium 
nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 
1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy.
4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego nr: PL 95 1130 1017 0020 1464 2520 0002, SWIFT: GOSKPLPW. W tytule przelewu należy 
wpisać sformułowanie „Wadium w postępowaniu nr IP-ARCTOWSKI PNU 06 21”.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu jest wniesione skutecznie, jeżeli zostanie zaksięgowane na rachunku 
bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
6. W przypadku wnoszenia wadium formie innej niż w pieniądzu, dokument musi być sporządzony w języku 
polskim, a jego beneficjentem musi być Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w 
Warszawie, adres: ul. A. Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa.
7. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta 
do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadku zaistnienia okoliczności 
wymienionych w art. 98 ust. 6 pkt 1–3 Ustawy.
8. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż w pieniądzu, musi być złożony wraz z 
ofertą w formie oryginału, w postaci elektronicznej. Zamawiający nie dopuszcza złożenia tego dokumentu w 
jakiejkolwiek innej formie, np. pisemnej.
9. Dowód wniesienia wadium w pieniądzu Zamawiający zaleca załączyć do oferty.
10. Zwrot bądź zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 98 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 4–6 ustawy.

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

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/06/2021
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