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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:239870-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza
2020/S 100-239870
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
Adres pocztowy: ul. Rakowiecka 4
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-975
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Patrycja Pabich
E-mail: patrycja.pabich@pgi.gov.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgi.gov.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.pgi.gov.pl/zamowienia/przetargi.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
Adres pocztowy: ul. Rakowiecka 4, pokój 1, czynny w godz. 7.00 – 15.00
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-975
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Patrycja Pabich
E-mail: patrycja.pabich@pgi.gov.pl
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pgi.gov.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytut badawczy

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Geologia
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Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Rozbudowa systemu automatycznych pomiarów położenia zwierciadła wody podziemnej z transmisją danych
dla PIG –PIB
Numer referencyjny: NZP-240-35/2020

II.1.2)

Główny kod CPV
38500000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu automatycznych pomiarów położenia zwierciadła wody
podziemnej z transmisją danych pomiarowych, funkcjonującego w sieci obserwacyjno-badawczej wód
podziemnych (SOBWP) Państwowej Służby Hydrogeologicznej (PSH) Państwowego Instytutu Geologicznego –
Państwowego Instytutu Badawczego (PIG–PIB), wykorzystywanego przez PIG–PIB od 2013 roku.
Zamawiający, w ramach przedmiotowego postępowania, zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, które
obejmuje:
Dostawę dodatkowo do 25 autonomicznych zestawów do automatycznych pomiarów zwierciadła wody (w
funkcji ciśnienie wody i ciśnienie atmosferyczne) i temperatury wód podziemnych w punktach SOBWP z funkcją
transmisji danych pomiarowych na serwer PIG–PIB, wraz z wszystkimi elementami do montażu, uruchomienia i
konfiguracji systemu pomiarów.
Montaż dodatkowo do 25 autonomicznych zestawów do automatycznych pomiarów zwierciadła wody (w funkcji
ciśnienie wody i ciśnienie atmosferyczne).

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: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu automatycznych pomiarów położenia zwierciadła wody
podziemnej z transmisją danych pomiarowych, funkcjonującego w sieci obserwacyjno-badawczej wód
podziemnych (SOBWP) Państwowej Służby Hydrogeologicznej (PSH) Państwowego Instytutu Geologicznego –
Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB), wykorzystywanego przez PIG-PIB od 2013 roku.
Zamawiający, w ramach przedmiotowego postępowania, zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, które
obejmuje:
— dostawę dodatkowo do 25 autonomicznych zestawów do automatycznych pomiarów zwierciadła wody (w
funkcji ciśnienie wody i ciśnienie atmosferyczne) i temperatury wód podziemnych w punktach SOBWP z funkcją
transmisji danych pomiarowych na serwer PIG-PIB, wraz z wszystkimi elementami do montażu, uruchomienia i
konfiguracji systemu pomiarów,
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— montaż dodatkowo do 25 autonomicznych zestawów do automatycznych pomiarów zwierciadła wody (w
funkcji ciśnienie wody i ciśnienie atmosferyczne).
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2021
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:
Zamawiający, w ramach przedmiotowego postępowania, zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, które
obejmuje:
— dostawę dodatkowo do 25 autonomicznych zestawów do automatycznych pomiarów zwierciadła wody (w
funkcji ciśnienie wody i ciśnienie atmosferyczne) i temperatury wód podziemnych w punktach SOBWP z funkcją
transmisji danych pomiarowych na serwer PIG-PIB, wraz z wszystkimi elementami do montażu, uruchomienia i
konfiguracji systemu pomiarów,
— montaż dodatkowo do 25 autonomicznych zestawów do automatycznych pomiarów zwierciadła wody (w
funkcji ciśnienie wody i ciśnienie atmosferyczne) i temperatury wód podziemnych w punktach SOBWP z funkcją
transmisji danych pomiarowych na serwer PIG-PIB.

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:
Przedmiotowe zamówienie jest finansowane ze środków POIiŚ (środki UE) oraz budżet państwa. Inwestycje
w infrastrukturę/inwestycje produkcyjne, POIIŚ 2014–2020 priorytet: II ochrona środowiska, działanie: 2.1
adaptacja do zmian klimatu (...) poddziałanie: rozbudowa systemu automatycznej aparatury pomiarowej i
transmisji danych MWP –wyposażenie nie mniej niż 300 punktów sieci obserwacyjno-badawczej.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 30 000,00 PLN.
Szczegółowe informacje dot. terminu realizacji zamówienia znajdują się w pkt 4 SIWZ.
Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 60 dni.

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
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III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W zakresie „zdolności technicznej lub zawodowej”, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że: w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wykonał co najmniej 2 dostawy co najmniej 30 urządzeń – łącznie dla obu dostaw, służących do
automatycznych pomiarów położenia zwierciadła wody podziemnej wraz z transmisją danych pomiarowych oraz
montażem urządzeń.
Zamawiający dopuszcza sumowanie dostaw (wykonywanych w ramach kilku umów dla jednego lub różnych
podmiotów) w celu wykazania minimalnej liczby dostarczanych urządzeń, służących do automatycznych
pomiarów położenia zwierciadła wody podziemnej wraz z transmisją danych pomiarowych oraz montażem
urządzeń.
Zamawiający dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone) ale również wykonywane. W takim
przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi wypełniać wymogi określone przez Zamawiającego
w ww. warunku.
Na potrzeby realizacji zamówienia Wykonawca będzie dysponował co najmniej 2 osobami, które zostaną
skierowane do realizacji zamówienia, posiadającymi specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie montażu,
obsługi i serwisu urządzeń automatyki pomiarowej oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na
stanowisku/-ach związanym z obsługą i serwisem urządzeń automatyki pomiarowej.
Spełnianie warunków poprzez poleganie na potencjale „innych podmiotów”.
Wykonawcy, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, mogą polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nim stosunków prawnych.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na potencjale którego Wykonawca polega, nie
potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub;
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe.
Spełnianie warunków udziału przez konsorcjum.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), warunki
określone w pkt 6.2 SIWZ mogą zostać spełnione przez jednego Wykonawcę lub łącznie wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w
oświadczeniach i dokumentach.
Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców nastąpi wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 2 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy.
W celu zapewnienia należytego wykonania umowy ustanawia się zabezpieczenie w wysokości 5 % ceny
całkowitej brutto podanej w formularzu „Oferta”.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
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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: tak

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: 26/06/2020
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

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 26/06/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa (bud. A,
pok. nr 230)

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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania
na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust.5 pkt 1) Pzp. Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ),
szczegóły dot. JEDZ określone zostały w pkt 8 SIWZ. Zamawiający może dokonać w pierwszej kolejności
oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający wezwie Wykonawcę,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni
terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp:
— wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
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zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – zał. nr 7
do SIWZ (Wykaz dostaw).
Dowodami, o których wyżej mowa, są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz
którego dostawy były wykonywane(...);
— oświadczenia Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać referencji bądź innych dokumentów, o których wyżej mowa;
— wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zał. nr 8 do
SIWZ (wykaz osób);
— informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
— 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 w
oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;
— oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności – Zał. nr 5 do SIWZ;
— oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne – Zał. nr 6 do SIWZ.
Wymogi szczególne w zakresie dokumentów dotyczących innego podmiotu żądane od Wykonawcy którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, Wykonawców ubiegających się wspólnie oraz Wykonawców
spoza Rzeczypospolitej Polskiej zostały opisane w pkt 9 SIWZ.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o Wykonawcach, którzy
złożyli oferty w postępowaniu, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy.
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom, Zamawiający żąda złożenia próbki
1 szt. urządzenia do automatycznego pomiaru zwierciadła wody wraz z transmisją danych – zgodnie z pkt 9.7
SIWZ.
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane
przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
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
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Faks: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/05/2020

25/05/2020
S100
https://ted.europa.eu/
TED
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