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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:143578-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Otwock-Świerk: Aparatura do mierzenia promieniowania
2019/S 062-143578

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwo Państwowe
ul. Andrzeja Sołtana 7
Otwock-Świerk
05-400
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Kaler
Tel.:  +48 227180259
E-mail: przetargi@zuop.pl 
Faks:  +48 227180257
Kod NUTS: PL912
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zuop.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://zuop.pl/zamowienia-publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://oneplace.marketplanet.pl/poczatek
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://oneplace.marketplanet.pl/poczatek

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: przedsiębiorstwo użyteczności publicznej

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: unieszkodliwianie odpadów komunalnych

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i montaż urządzenia pomiarowego do określania charakterystyki radiometrycznej odpadów
promieniotwórczych

mailto:przetargi@zuop.pl
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Numer referencyjny: Przetarg 2/Urządzenie pomiarowe do odpadów promieniotwórczych/2019

II.1.2) Główny kod CPV
38341000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Opis przedmiotu zamówienia:
a) określenie (wraz z uzasadnieniem technicznym) wymagań dla pomieszczenia w którym będzie zainstalowane
urządzenie (w ciągu 2 tygodni od zawarcia umowy Wykonawca powinien przekazać dokument zawierający
wymagania w formie pisemnej),
Wykonawca określi zakres prac niezbędnych do adaptacji miejsca instalacji (Zamawiający poniesie
uzasadnione koszty adaptacji tego pomieszczenia),
b) dostawa urządzenia,
c) instalacja urządzenia,
d) jednorazowe szkolenie w siedzibie Zamawiającego obejmujące przeszkolenie z obsługi urządzenia oraz
dostarczonego oprogramowania

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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: PL912
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – Przedsiębiorstwo Państwowe, ul. Andrzeja Sołtana
7, 05-400 Otwock-Świerk, POLSKA. Koszty dostawy ponosi Wykonawca

II.2.4) Opis zamówienia:
Urządzenie pomiarowe do określania charakterystyki radiometrycznej odpadów promieniotwórczych.
Charakterystyka urządzenia została zawarta w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
Charakterystyka urządzenia zawiera:
1) wykaz części składowych urządzenia,
2) wymagania techniczne oraz parametry części składowych urządzenia,
3) dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia,
4) wykaz wymaganych dokumentów.
W skład urządzenia pomiarowego do określania charakterystyki radiometrycznej odpadów promieniotwórczych
wchodzi:
a) detektor,
b) wielokanałowy analizator widma,
c) kolimator,
d) specjalistyczne oprogramowanie do analizy widm i wyliczania stężenia radionuklidów w opakowaniu
mierzonym,
e) skaner,
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f) komputer stacjonarny z monitorem LCD, drukarką, UPS2000VA.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 168
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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
Zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu
składania ofert określonym w SIWZ.
Szczegółowe zapisy dotyczącym wadium znajdują się w Rozdz. XIII SIWZ

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:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca do upływu terminu składania ofert - złoży, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie w
zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiące wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia, zwanego dalej „JEDZ”. W zakresie IV części JEDZ Wykonawca może złożyć ogólne oświadczenie
potwierdzające spełnianie kryteriów kwalifikacji (warunków udziału w postępowaniu) określonych w Ogłoszeniu
o zamówieniu i w SIWZ).
3. Zamawiający udostępnia jednolity dokument w formacie xml wygenerowanym z serwisu eESPD. Bezpośredni
dostęp do polskiej wersji językowej serwisu eESPD znajduje się pod adresem https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter?lang=pl
4. Zamawiający - przed udzieleniem zamówienia - wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, z zastrzeżeniem § 2 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzaju
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.
z 2016, poz. 1126 z późn. zm.) do złożenia w wyznaczonym terminie, oświadczeń i dokumentów wskazanych
w Załączniku nr 2 do SIWZ potwierdzających brak podstaw wykluczenia (w przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z nich ma obowiązek potwierdzić. W przypadku innego

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
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podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega, każdy inny podmiot musi potwierdzić brak
podstaw wykluczenia).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca wykaże, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 500 000,00 PLN* (słownie:
pięćset tysięcy złotych);
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500 000 PLN*.
* Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż PLN należy
przeliczyć na PLN według średniego kursu NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej. Przeliczenia samodzielnie dokonuje Wykonawca. W sytuacji, gdy opublikowanie
ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej następuje w dniu, w którym nie są
publikowane kursy walut obcych przez Narodowy Bank Polski, Wykonawca przyjmuje do przeliczeń średni kurs
walut obcych Narodowego Banku Polskiego z najbliższego dnia, następującego po opublikowania ogłoszenia
o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym Narodowy Bank Polski opublikuje średnie
kursy walut obcych.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Wykonawca do upływu terminu składania ofert - złoży, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie w
zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiące wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, w formie Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia, zwanego dalej „JEDZ”. W zakresie IV części JEDZ Wykonawca może złożyć ogólne
oświadczenie potwierdzające spełnianie kryteriów kwalifikacji (warunków udziału w postępowaniu) określonych
w Ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ).
2. Zamawiający udostępnia jednolity dokument w formacie xml wygenerowanym z serwisu eESPD. Bezpośredni
dostęp do polskiej wersji językowej serwisu eESPD znajduje się pod adresem https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter?lang=pl
3. Zamawiający - przed udzieleniem zamówienia - wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, z zastrzeżeniem § 2 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzaju
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz.U. z 2016, poz. 1126 z późn. zm.) do złożenia aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń i dokumentów
wskazanych w Załączniku nr 2 do SIWZ potwierdzających spełnianie w/w warunków.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał należycie 2 dostawy (dwie osobne umowy) obejmujące co najmniej jedno (1)
urządzenie pomiarowe do określania charakterystyki radiometrycznej odpadów promieniotwórczych; wartość
wykonanej pojedynczej dostawy powyżej 200 000 PLN brutto) oraz wykaże, że zostały one wykonane należycie
(dowody określające czy te dostawy zostały wykonane są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane),
* Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż PLN należy
przeliczyć na PLN według średniego kursu NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej. Przeliczenia samodzielnie dokonuje Wykonawca. W sytuacji, gdy opublikowanie
ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej następuje w dniu, w którym nie są
publikowane kursy walut obcych przez Narodowy Bank Polski, Wykonawca przyjmuje do przeliczeń średni kurs

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
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walut obcych Narodowego Banku Polskiego z najbliższego dnia, następującego po opublikowania ogłoszenia
o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym Narodowy Bank Polski opublikuje średnie
kursy walut obcych.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Wykonawca do upływu terminu składania ofert - złoży, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie w
zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiące wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, w formie Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia, zwanego dalej „JEDZ”. W zakresie IV części JEDZ Wykonawca może złożyć ogólne
oświadczenie potwierdzające spełnianie kryteriów kwalifikacji (warunków udziału w postępowaniu) określonych
w Ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ).
2. Zamawiający udostępnia jednolity dokument w formacie xml wygenerowanym z serwisu eESPD. Bezpośredni
dostęp do polskiej wersji językowej serwisu eESPD znajduje się pod adresem https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter?lang=pl
3. Zamawiający - przed udzieleniem zamówienia - wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, z zastrzeżeniem § 2 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzaju
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz.U. z 2016, poz. 1126 z późn. zm.) do złożenia aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń i dokumentów
wskazanych w Załączniku nr 2 do SIWZ potwierdzających spełnianie ww. warunków.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy, w tym: wypłata wynagrodzenia, możliwość zmiany treści umowy zostały określone we
wzorze umowy – załącznik nr 12 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: 02/05/2019
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

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
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Oferta musi zachować ważność do: 01/07/2019

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 02/05/2019
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Otwarcie ofert: nastąpi na Portalu Marketplanet OnePlace nastąpi w dniu 29.4.2019 r. o godzinie 12:15, w
pokoju 312, w budynku R1, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – Przedsiębiorstwo
Państwowe, 05-400 Otwock-Świerk, ul. Andrzeja Sołtana 7, POLSKA. Data oraz dokładny czas (hh:mm:ss)
generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem Głównego Urzędu Miar.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Osoby upoważnione: Tomasz Kaler; Adam Krzystanek. Osoby zainteresowane udziałem w otwarciu ofert
proszone są o przybycie 30 minut przed wyznaczonym czasem w celu uzyskania przepustek (niezbędne jest
posiadanie dowodu tożsamości).

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:
1. Zamawiający przewiduje stosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
2. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości
3 % wynagrodzenia umownego. Do określenia wysokości zabezpieczenia uwzględnia się cenę zawierającą
podatek VAT.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli została przesłana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w
terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
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3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 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.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/03/2019
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