
Dz.U./S S143
26/07/2019
351309-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1 / 5

26/07/2019 S143
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1 / 5

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:351309-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Kudowa-Zdrój: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
2019/S 143-351309

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Park Narodowy Gór Stołowych
Słoneczna 31
Kudowa-Zdrój
57-350
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Dyda
Tel.:  +48 748661436
E-mail: pngs@pngs.com.pl 
Faks:  +48 748662097
Kod NUTS: PL517
Adresy internetowe:
Główny adres: http://pngs.com.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.pngs.com.pl/pl/ogloszenia/przetarg.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://miniportal.uzp.gov.pl/Default.aspx
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa osoba prawna - Park Narodowy Gór Stołowych

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

II.1.1) Nazwa:
„Dostawa sprzętu pomiarowego i oprogramowania” w ramach projektu „Ocena stanu zasobów przyrody
ożywionej i nieożywionej na obszarze Parku Narodowego Gór Stołowych i jego otuliny”
Numer referencyjny: ZBN.383.03.2019

II.1.2) Główny kod CPV
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38540000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa sprzętu pomiarowego.

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
38112100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa sprzętu pomiarowego, który został szczegółowo opisany
w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Poniżej wyszczególniono hasłowo
zakres produktów.
1 Naziemny stacjonarny skaner laserowy wraz z osprzętem i oprogramowaniem
2 Naziemny mobilny skaner laserowy wraz z osprzętem i oprogramowaniem
3 Tachimetr z kamerą metryczną wraz z osprzętem i oprogramowaniem
4 Odbiorniki GNSS klasy GIS (RTK + static) wraz z osprzętem i oprogramowaniem
5 Odbiornik GNSS klasy geodezyjnej wraz z osprzętem i oprogramowaniem
6 Dron z zestawem dedykowanych kamer, osprzętem i oprogramowaniem wraz z usługą szkolenia do
uzyskania świadectwa kwalifikacji UAVO (VLOS i BVLOS) – dla 2 osób

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas dostawy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres bezpłatnego dostępu do ogólnopolskich poprawek czasu rzeczywistego
GNSS-RTK / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
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: tak
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Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.02.04.00-00-0007/18-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0007/18-00 w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody
i edukacja ekologiczna oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający odstępuje od opisu warunków w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający
żąda od Wykonawcy wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 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 określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie wykonawcy.
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień Zamawiający żąda od
Wykonawcy potwierdzenia doświadczenia w naprawie sprzętu będącego Przedmiotem Zamówienia poprzez
przedłożenie zaświadczenia o posiadaniu autoryzowanego serwisu danej marki rozwiązań GNSS przez co
najmniej 5 lat. Ponadto Zamawiający żąda od Wykonawcy potwierdzenia posiadania możliwości udostępniania
poprawek czasu rzeczywistego GNS RTK oraz GNS RTN. Licencja na dostęp do sieci musi pochodzić od
dostawcy, którego wszystkie stacje są włączone do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i muszą znajdować
się w zasobie osnowy państwowej. Maksymalna średnia odległość między stacjami 70 km.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
a. Należy przedłożyć wykaz minimum 5 dostaw sprzętu pomiarowego GNS RTK o wartości transakcji minimum
30 000 PLN netto każda.
b. Należy przedłożyć wykaz minimum 5 dostaw dronów o wartości minimum 75 000 PLN netto każda.
c. Należy przedłożyć wykaz minimum 3 dostaw skanerów stacjonarnych o wartości minimum 150 000 PLN netto
każda.
Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
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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: 22/08/2019
Czas lokalny: 09:00

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 22/08/2019
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.8.2019 r. o godz. 9:30 w Parku Narodowym Gór Stołowych z siedzibą w
Kudowie-Zdroju, 57-350 Kudowa Zdrój, ul. Słoneczna 31, POLSKA, w Sali Konferencyjnej na parterze.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Publiczne otwarcie ofert. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na
miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

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:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio
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VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587700
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/07/2019
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