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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211533-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Produkty betonowe
2022/S 079-211533

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
Osoba do kontaktów: Agnieszka Kruszewska
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 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 prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych na potrzeby Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. 
Arctowskiego
Numer referencyjny: EP PNU 04 22

II.1.2) Główny kod CPV
44114200 Produkty betonowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4) Krótki opis:
Dostawa prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych na potrzeby Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. 
Arctowskiego

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gdynia

II.2.4) Opis zamówienia:
Pod pojęciem „Dostawa prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych na potrzeby Polskiej Stacji 
Antarktycznej im. H. Arctowskiego” należy rozumieć dostawę przygotowanych do transportu morskiego oraz 
rozładunku na morzu prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Średnia z czasów wykonania zamówień jednostkowych / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Maksymalny termin wykonania wszystkich prefabrykatów objętych umową ramową / 
Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Maksymalny termin płatności faktury / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

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 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych i 00/100);
2) posiadanie środków finansowych w wysokości nie mniejszej niż 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych i 
00/100) lub posiadanie zdolności kredytowej nie mniejszą niż 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych i 00/100).
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Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1) 500 000 zł
2) 100 000 zł

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykażą się co najmniej dwiema realizacjami dostaw przedmiotem których była dostawa prefabrykowanych 
fundamentów betonowych – tj. stóp lub ław fundamentowych produkowanych w zakładzie prefabrykacji i 
wbudowywanych na placu budowy jako element montażowy, na kwotę min. 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt 
tysięcy złotych i 00/100) każda
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Dwie dostawy po 50 000 zł każda.

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
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: 25/05/2022
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: 22/08/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 25/05/2022
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 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100).
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 EP PNU 04 22”
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).

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:
19/04/2022
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