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Warszawa: Zautomatyzowany system pomiaru mocy dawki promieniowania gamma w powietrzu
Numer ogłoszenia: 20315 - 2014; data zamieszczenia: 31.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Inspektorat Uzbrojenia , ul. Królewska 1/7, 00-909 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 6873292, faks +48 22 6874893.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dostawy.wp.mil.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zautomatyzowany system pomiaru mocy dawki promieniowania gamma w powietrzu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją Zautomatyzowanego systemu
pomiaru mocy dawki promieniowania gamma w powietrzu, zwanego dalej systemem lub wyrobem dla Resortu Obrony Narodowej w ilości: jednego komputera centralnego
wraz z oprogramowaniem zarządzającym oraz 13 (trzynastoma) stacjami pomiarowymi, zainstalowanymi we wskazanych miejscach na terenie Polski. 2. Przedmiot
zamówienia obejmuje: 1) dostawę, instalację i uruchomienie systemu składającego się z komputera centralnego wraz z oprogramowaniem zarządzającym oraz 10
(dziesięcioma) stacjami pomiarowymi w 2014 roku, 2) dostawę, instalację i uruchomienie trzech dodatkowych stacji pomiarowych w 2015 roku. 3) przeprowadzenie
instruktażu (szkolenia) dla przyszłych użytkowników systemu w zakresie obsługi ww. urządzeń. Zakres i warunki przeprowadzenia szkolenia ujęte będą w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i przekazane Wykonawcom wraz z zaproszeniem do składania ofert wstępnych. Wykonawca może za zgodą Zamawiającego
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wykonać całość dostawy w roku 2014. Wymagania Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia (parametry techniczno-eksploatacyjne) zawarte będą w
załącznikach do SIWZ..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.94.50.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4.500,00 PLN (cztery tysiące, pięćset złotych). Do wniesienia wadium
zobowiązani będą Wykonawcy zaproszeni do złożenia ofert
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej jedno zamówienie polegające na
dostawie systemu do pomiaru mocy dawki promieniowania gamma w powietrzu,obejmujące dostawę urządzeń, montaż i uruchomienie systemu składającego
się co najmniej z pięciu sond pomiarowych do wykrywania mocy dawki promieniowania gamma w powietrzu. Dostarczony system wymieniony w zdaniu
poprzednim był zarządzany przez komputer centralny oraz umożliwiał przesyłanie danych pomiarowych z poszczególnych sond pomiarowych poprzez sieć
Internet.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
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III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis 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. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
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aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
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zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o
tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: negocjacje z ogłoszeniem.
IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 7.
Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w
postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu
W przypadku gdy liczba Wykonawców spełniających warunek zawarty w ogłoszeniu przekroczy 7, Zamawiający przyzna 1 punkt za każdą dodatkową dostawę
zrealizowaną w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeśli okres działalności jest krótszy - w
tym okresie, polegającą na dostawie systemu do pomiaru mocy dawki promieniowania gamma w powietrzu, obejmującą dostawę urządzeń, montaż i uruchomienie
systemu składającego się co najmniej z pięciu sond pomiarowych do wykrywania promieniowania gamma w powietrzu. Dostarczony system wymieniony w zdaniu
poprzednim, był zarządzany przez komputer centralny oraz umożliwiał przesyłanie danych pomiarowych z poszczególnych sond pomiarowych poprzez sieć Internet.
Zamawiający zaprosi do udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy zdobędą najwyższe oceny spełniania tego warunku zgodnie z punktacją przedstawioną powyżej.
W przypadku uzyskania przez Wykonawców jednakowej ilości punktów, co spowoduje przekroczenie liczby uczestników, którą Zamawiający wykazał w ogłoszeniu, do
złożenia ofert wstępnych, zostaną zaproszeni wszyscy Wykonawcy, którzy uzyskali jednakową ilość punktów.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
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1 - Cena - 80
2 - Okres gwarancji - 20
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmian w treści umowy w przypadku zaistnienia całkowicie obiektywnej sytuacji, której nie dało się przewidzieć wcześniej, a
związanej z wystąpieniem nieprzewidzianych okoliczności powodujących konieczność przerwania prac związanych z realizacją zamówienia lub zmiany sposobu
spełnienia świadczenia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ zostanie przesłana do Wykonawców zaproszonych do składania ofert
wstępnych.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Jawna Inspektoratu
Uzbrojenia ul. Królewskiej 1/7, 00-909 Warszawa.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu należy składać w formie pisemnej w godzinach 08.00-15.00 w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Królewskiej 1/7 w Kancelarii Jawnej
Inspektoratu Uzbrojenia lub przesyłać pocztą na adres: Inspektorat Uzbrojenia, ul. Królewska 1/7, 00-909 Warszawa. 2. W przypadku złożenia przez Wykonawcę
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu po terminie określonym w sekcji IV.4.4, Zamawiający niezwłocznie zwróci wniosek do Wykonawcy. 3. Wniosek
należy napisać pismem trwałym, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na
składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ofert wstępnych oraz ofert drogą elektroniczną. 5. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
oferty wstępne i oferty oraz wszystkie oświadczenia, dokumenty i załączniki składa się pod rygorem nieważności w języku polskim. Wszystkie dokumenty,
oświadczenia i załączniki, których złożenie jest wymagane przez Zamawiającego, sporządzone w innym języku niż język polski, należy złożyć wraz z tłumaczeniem na
język polski. 6. W przypadku, gdy Wykonawca przedstawia kopie dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, zgodnie
z zasadami reprezentacji tj. przez osobę(y) upoważnioną(e) w dokumentach rejestracyjnych firmy lub posiadającą(e) pełnomocnictwo do dokonywania określonych
czynności prawnych. W tym przypadku pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza Wykonawca zobowiązany jest
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dołączyć do wniosku/oferty. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty uprawnia także do poświadczania za zgodność z oryginałem
załączonych kopii dokumentów. Poświadczenie musi być opatrzone adnotacją za zgodność z oryginałem. 7. Strony wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, ofert wstępnych i ofert winny być trwale ze sobą połączone. 8. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, należy oznaczyć klauzulą: Informacje
stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn.
zm.) i załączyć jako odrębną część nie złączoną do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w sposób trwały. Zastrzeżenie nie może dotyczyć informacji, o
których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp. 9. Wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie)
uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią wniosku przed upływem terminu składania bez widocznych śladów otwarcia. 10. Opakowanie musi zostać
opatrzone napisem: Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę Zautomatyzowanego systemu pomiaru mocy
dawki promieniowania gamma w powietrzu. Nr referencyjny: IU/14/X-89/ZO/NZO/DOS/SS/2014. 11. Zamawiający dopuszcza następujące sposoby porozumiewania się z
Wykonawcami: 1) pisemnie, 2) za pośrednictwem faksu pod numerem: +48 22 687-34-44. z zastrzeżeniem art. 27 ust. 2 ustawy pzp. Osobami upoważnionymi do
kontaktów z Wykonawcami w sprawie niniejszego postępowania są: 1) Przewodniczący komisji przetargowej: p. Piotr JESZKE tel.: +48 22 687-30-72 2) Sekretarz
komisji przetargowej: mjr Mariusz TROIŃSKI tel.: +48 22 687-34-12 12. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oferty wstępne i oferty należy złożyć w
formie pisemnej. 13. Szczegóły dotyczące sposobu punktacji i wyboru najkorzystniejszej oferty zawarte będą w SIWZ, którą Wykonawcy otrzymają wraz z
zaproszeniem do składania ofert wstępnych. 14. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 15. Dowodami
(dokumentami potwierdzającymi), o których mowa w sekcji III.4.1), że dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie są poświadczenia, z tym że w
odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych, poświadczenia powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać poświadczeń, stosowne oświadczenie Wykonawcy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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