Mikołów: Dostawa zbiornika na pary azotu i zbiornika zasilającego
urządzenie w ciekły azot na potrzeby projektu pn.: Ocena stanu
populacji oraz ochrona ex situ wybranych dziko rosnących
gatunków roślin rzadkich i zagrożonych na terenie Polski wraz z ich
instalacją i instruktarzem w zakresie obsługi
Numer ogłoszenia: 405008 - 2013; data zamieszczenia: 04.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce , ul. Sosnowa 5, 43-190
Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 779 76 02.


Adres strony internetowej zamawiającego: http://radaogrodowbotanicznych.wordpress.com/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa zbiornika na pary azotu i
zbiornika zasilającego urządzenie w ciekły azot na potrzeby projektu pn.: Ocena stanu populacji oraz
ochrona ex situ wybranych dziko rosnących gatunków roślin rzadkich i zagrożonych na terenie Polski
wraz z ich instalacją i instruktarzem w zakresie obsługi.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest dostawa zbiornika na pary azotu i zbiornika zasilającego urządzenie w ciekły azot na potrzeby
projektu pn.: Ocena stanu populacji oraz ochrona ex situ wybranych dziko rosnących gatunków roślin
rzadkich i zagrożonych na terenie Polski, wraz z ich instalacją i instruktarzem w zakresie obsługi.
Zbiornik na pary azotu (zbiornik kriogeniczny do przechowywania materiału biologicznego w parach
ciekłego azotu) i zbiornik zasilający urządzenie w ciekły azot (zbiornik niskociśnieniowy, do zasilania
urządzeń w ciekły azot) - 1 komplet. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1
do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.00.00.00-5, 44.61.10.00-6.
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: Okres w dniach: 28.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 1500,00 zł.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w: a)
pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach
bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o
których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2007.42.275 j.t. z późn. zm.) Wadium wnoszone w pieniądzu
wpłaca się przelewem na nieoprocentowane konto Zamawiającego: 28 84360003 0009 0026 5125
0002 Mikołowski Bank Spółdzielczy Zamawiający zwraca i zatrzymuje wadium zgodnie z przepisami
Ustawy PZP.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca
zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22



ust. 1 Ustawy PZP (załącznik nr 3 do SIWZ).
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

W celu wykazania spełnienia powyższego warunku wykonawca zobowiązany jest: wykazać
wykonanie co najmniej po jednej dostawie dla każdego rodzaju zamawianego sprzętu za
kwotę nie niższą niż: w przypadku zbiornika na pary azotu i zbiornika zasilającego
urządzenie w ciekły azot: 85 000,00 zł brutto, zgodnie z wymogami Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane (Dz.U.2013.231) - w tym celu wykonawca wypełni załącznik nr 6 do SIWZ oraz
załączy dowód potwierdzający należyte wykonanie dostawy, o którym mowa w § 1 ust. 2



Rozporządzenia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca
zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22



ust. 1 Ustawy PZP (załącznik nr 3 do SIWZ).
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca
zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22



ust. 1 Ustawy PZP (załącznik nr 3 do SIWZ).
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca

o

zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 Ustawy PZP (załącznik nr 3 do SIWZ).
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
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:
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;

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;

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;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY,
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:


inne dokumenty
-uzupełniony szczegółowy wykaz wymaganych parametrów - zgodnie z załącznikiem nr 1
do SIWZ; -folder/katalog producenta oferowanego sprzętu/urządzenia, potwierdzający
wymagane parametry (w przypadku jeżeli dany parametr nie wynika z załączonego
folderu/katalogu wykonawca winien dołączyć oświadczenie, w którym potwierdzi zgodność

oferowanego sprzętu/urządzenia z wymogami SIWZ). W folderze/katalogu należy
zaznaczyć (także odręcznie) opis, który odnosi się do wymaganego parametru; -certyfikaty
CE oferowanych urządzeń; -wypełniony formularz oferty, zgodny z załącznikiem nr 2 do
SIWZ.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
-Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ; -ewentualny
wykaz części zamówienia, które wykonawca powierzy podwykonawcom (brak wykazu oznacza, że
zamówienie w całości zostanie zrealizowane przez wykonawcę); -pełnomocnictwo do podpisania i
złożenia oferty, jeżeli osoba podpisana nie jest wymieniona w dokumencie rejestracyjnym wykonawcy,
jako uprawniona do jego reprezentowania. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub w
formie kopii poświadczonej notarialnie; -Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada - zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 7.2
SIWZ - dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
Dokument(y), o którym(ch) mowa powyżej powinien(ny) być wystawiony(e) nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. -Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o
których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa
się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem. -Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b Ustawy PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia,
zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w § 3 ust. 1-3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego
2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.2013.231). -Dokumenty winny być składane w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, za wyjątkiem
pełnomocnictwa, które powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. W
przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. -oświadczenie, o którym mowa w
art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, zgodne z załącznikiem nr 3 do SIWZ; -oświadczenie z art. 24 ust 1 Ustawy
PZP, zgodne z załącznikiem nr 4 do SIWZ; -dokumenty potwierdzające spełnienie warunków oraz
braku podstaw do wykluczenia wykonawcy, przygotowane wg wykazu zawartego w pkt 6 i 7 SIWZ,
zgodne z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą

być składane (Dz.U.2013.231); Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie winni sporządzić
ofertę zgodnie z art. 23 Ustawy PZP.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://radaogrodowbotanicznych.wordpress.com/przetargi/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod
adresem: http://radaogrodowbotanicznych.wordpress.com/przetargi/.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 14.10.2013 godzina 12:00, miejsce: Sekretariat Stowarzyszenia Rady Ogrodów Botanicznych i
Arboretów w Polsce, Mikołów (43-190), ul. Sosnowa 5.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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

