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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:279606-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
2021/S 107-279606

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-waw.logintrade.net/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://ibb-waw.logintrade.net/
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:
Kompleksowe zaopatrzenie Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego w sezonie 2021–2022 w materiały 
techniczne wraz z usługami dodatkowymi
Numer referencyjny: ZT-ARCTOWSKI PNU 06 21

II.1.2) Główny kod CPV
31000000 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Pod pojęciem „Kompleksowe zaopatrzenie Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego w sezonie 
2021–2022 w materiały techniczne wraz z usługami dodatkowymi” należy rozumieć dostawę zapakowanego 
i przygotowanego do transportu morskiego oraz rozładunku na morzu wyposażenia technicznego stacji 
(materiały: eksploatacyjne do maszyn i urządzeń, eksploatacyjne warsztatowe i ppoż, remontowe i budowlane, 
elektroniczne, IT i monitoringowe) do transportu kontenerowego lub na statek ekspedycyjny w Porcie Gdynia, w 
Porcie Punta Arenas (Chile) oraz incydentalnie w innych portach na trasie statku ekspedycyjnego.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Materiały eksploatacyjne do maszyn i urządzeń
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79920000 Pakowanie i podobne usługi
34100000 Pojazdy silnikowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gdynia, Punta Arenas (Chile) oraz incydentalnie w innych portach na trasie statku ekspedycyjnego.

II.2.4) Opis zamówienia:
Kompleksowe zaopatrzenie Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego w sezonie 2020–2021 w materiały 
eksploatacyjne do maszyn i urządzeń – dostawa zapakowanych i przygotowanych do transportu morskiego 
oraz rozładunku na morzu materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń do transportu kontenerowego lub 
na statek ekspedycyjny w porcie Gdynia, w porcie Punta Arenas (Chile) oraz incydentalnie w innych portach na 
trasie statku ekspedycyjnego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: minimalny czas potrzebny na wykonanie zamówienia liczony od dnia podpisania 
umowy wykonawczej / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 13
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: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Materiały eksploatacyjne warsztatowe i ppoż.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
35110000 Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa
43800000 Urządzenia warsztatowe
79920000 Pakowanie i podobne usługi
44000000 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury 
elektrycznej)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gdynia, Punta Arenas (Chile) oraz incydentalnie w innych portach na trasie statku ekspedycyjnego.

II.2.4) Opis zamówienia:
Kompleksowe zaopatrzenie Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego w sezonie 2020–2021 w materiały 
eksploatacyjne warsztatowe i ppoż. – dostawa zapakowanych i przygotowanych do transportu morskiego oraz 
rozładunku na morzu materiałów eksploatacyjnych warsztatowych i ppoż. do transportu kontenerowego lub na 
statek ekspedycyjny w porcie Gdynia, w porcie Punta Arenas (Chile) oraz incydentalnie w innych portach na 
trasie statku ekspedycyjnego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: minimalny czas potrzebny na wykonanie zamówienia liczony od dnia podpisania 
umowy wykonawczej / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 13
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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Materiały remontowe i budowlane
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

04/06/2021 S107
https://ted.europa.eu/TED

3 / 8



Dz.U./S S107
04/06/2021
279606-2021-PL

4 / 8

44000000 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury 
elektrycznej)
79920000 Pakowanie i podobne usługi
31000000 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gdynia, Punta Arenas (Chile) oraz incydentalnie w innych portach na trasie statku ekspedycyjnego.

II.2.4) Opis zamówienia:
Kompleksowe zaopatrzenie Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego w sezonie 2020–2021 w 
materiały remontowe i budowlane – dostawa zapakowanych i przygotowanych do transportu morskiego oraz 
rozładunku na morzu materiałów remontowych i budowlanych do transportu kontenerowego lub na statek 
ekspedycyjny w porcie Gdynia, w porcie Punta Arenas (Chile) oraz incydentalnie w innych portach na trasie 
statku ekspedycyjnego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: minimalny czas potrzebny na wykonanie zamówienia liczony od dnia podpisania 
umowy wykonawczej / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 13
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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Materiały elektroniczne, IT i monitoringowe
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
31700000 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
79920000 Pakowanie i podobne usługi
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gdynia, Punta Arenas (Chile) oraz incydentalnie w innych portach na trasie statku ekspedycyjnego.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Kompleksowe zaopatrzenie Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego w sezonie 2020–2021 w materiały 
elektroniczne, IT i monitoringowe – dostawa zapakowanych i przygotowanych do transportu morskiego oraz 
rozładunku na morzu materiałów elektronicznych, IT i monitoringowych do transportu kontenerowego lub na 
statek ekspedycyjny w porcie Gdynia, w porcie Punta Arenas (Chile) oraz incydentalnie w innych portach na 
trasie statku ekspedycyjnego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: minimalny czas potrzebny na wykonanie zamówienia liczony od dnia podpisania 
umowy wykonawczej / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja / Waga: 30
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 13
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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnej z 
przedmiotem zamówienia, na wartość, co najmniej 500 000 PLN – wykonawca zobowiązany jest dołączyć do 
oferty opłaconą polisę wraz z dowodem zapłaty;
2) posiadanie środków finansowych w wysokości nie mniejszej niż 300 000 PLN lub posiadanie zdolności 
kredytowej nie mniejszej niż 300 000 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1) co najmniej 500 000 PLN;
2) nie mniejszej niż 300 000 PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykazanie się co najmniej jedną realizacją dostaw i usług przedmiotem, których była dostawa wyposażenia 
technicznego na potrzeby całorocznych naukowych stacji polarnych wraz ze specjalistycznym pakowaniem i 
załadunkiem przedmiotu dostawy na statek obsługujący wyprawy polarne o wartości minimum 200 000 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Minimum 200 000 PLN.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
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Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 3

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: 07/07/2021
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: 07/07/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
https://ibb-waw.logintrade.net/

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. Ustala się wadium dla zamówienia w wysokości:
a) dla części 1 – 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych i 0/100);
b) dla części 2 – 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych i 0/100);
c) dla części 3 – 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych i 0/100);
d) dla części 4 – 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych i 0/100).
2. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:
1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: PL 95 1130 1017 0020 1464 2520 0002 SWIFT: 
GOSKPLPW, z adnotacją: „Wadium w przetargu ZT-ARCTOWSKI PNU 06 21. Część __”;
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że 
zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym;
3) w gwarancjach bankowych;
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) w 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 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 
978 i 1240).
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. Wadium wnoszone w pieniądzu jest wniesione skutecznie, jeżeli zostanie zaksięgowane na rachunku 
bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. 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.
6. 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 ustawy.
7. 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.
8. Dowód wniesienia wadium w pieniądzu zamawiający zaleca załączyć do oferty.
9. Zwrot bądź zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 98 ust. 1 i 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:
01/06/2021
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