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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:288561-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
2021/S 110-288561
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Wacława Dąbrowskiego
Adres pocztowy: Racławicka
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-532
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Rafał Ćwiek
E-mail: rafal.cwiek@ibprs.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ibprs.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://bip.ibprs.pl/zamowienia-publiczne/trwajace
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/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: instytut badawczy

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: naukowo-badawczy

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Zaprojektowanie i wykonanie linii do prowadzenia procesów biotechnologicznych oraz dostawa suszarki
rozpyłowej i mieszalnika materiałów sypkich z funkcją rozdrabniania w podziale na 3 części.
Numer referencyjny: DA.22.4.2021.ZF

II.1.2)

Główny kod CPV
38540000 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie linii do prowadzenia procesów
biotechnologicznych i dostawa suszarki rozpyłowej, mieszalnika materiałów sypkich z funkcją rozdrabniania w
podziale na 3 części.
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do projektowanych postanowień umowy, stanowiących
załącznik nr 1a, 1b, 1c do niniejszej SWZ.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, pn.:
1) część 1 – zaprojektowanie i wykonanie linii do prowadzenia procesów biotechnologicznych – załącznik nr 1a
do SWZ,
2) część 2 – dostawa mieszalnika materiałów sypkich z funkcją rozdrabniania – załącznik nr 1b do
SWZ,
3) część 3 – dostawa suszarki rozpyłowej – załącznik 1c do SWZ.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zaprojektowanie i wykonanie linii do prowadzenia procesów biotechnologicznych
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego
— Państwowy Instytut Badawczy, 02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 36, http://www.ibprs.pl

II.2.4)

Opis zamówienia:
Linia technologiczna do zaawansowanych badań pilotażowych, nadająca się do prowadzenia hodowli
mikroorganizmów i fermentacji w skali półtechnicznej. Instalacja prowadzenia procesów namnażania biomasy
zaprojektowana i wykonana zgodnie z wytycznymi Instytutu.

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
Koniec: 01/12/2022
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.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
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Projekt „SeCuRe – Centrum Zasobów Mikrobiologicznych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w
gospodarce”, działanie 1.1 „Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych” Regionalnego programu
operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014–2020 projekt nr RPMA.01.01.00-14-e218/20.
II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa mieszalnika materiałów sypkich z funkcją rozdrabniania
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
43412000 Mieszalniki

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego
— Państwowy Instytut Badawczy, 02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 36, http://www.ibprs.pl

II.2.4)

Opis zamówienia:
Mieszalnik materiałów sypkich z funkcją rozdrabniania.

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 miesiącach: 8
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.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt „SeCuRe – Centrum Zasobów Mikrobiologicznych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w
gospodarce”, działanie 1.1 „Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych” Regionalnego programu
operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014–2020 projekt nr RPMA.01.01.00-14-e218/20.

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa suszarki rozpyłowej
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
42214200 Suszarki do produktów rolnych
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego
— Państwowy Instytut Badawczy, 02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 36, http://www.ibprs.pl

II.2.4)

Opis zamówienia:
Suszarka rozpyłowa

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 miesiącach: 8
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
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt „SeCuRe – Centrum Zasobów Mikrobiologicznych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w
gospodarce”, działanie 1.1 „Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych” Regionalnego programu
operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014–2020 projekt nr RPMA.01.01.00-14-e218/20

II.2.14)

Informacje dodatkowe

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:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
c) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
W ramach części 1: Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na
kwotę co najmniej 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy i 00/100).

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

09/06/2021
S110
https://ted.europa.eu/TED

4/6

Dz.U./S S110
09/06/2021
288561-2021-PL

5/6

d) zdolności technicznej lub zawodowej:
W ramach części 1: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże:
i) 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 roboty o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 PLN brutto (słownie: osiemset tysięcy i
00/100 brutto) każda, w zakresie których było zaprojektowanie i wykonanie linii do prowadzenia procesów
biotechnologicznych. Wykonawca winien wykazać, że ww. roboty zostały prawidłowo ukończone (np.
referencje);
ii) że dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą na stanowisku kierownika zespołu projektowego
odpowiedzialnego za zaprojektowanie linii do prowadzenia procesów biotechnologicznych, który – która
posiada:
• posiada minimum 12-miesięczne dos̨wiadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika zespołu
projektowego odpowiedzialnego za zaprojektowanie nabyte w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert;
iii) że dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą na stanowisku kierownika zespołu
odpowiedzialnego za wykonanie zgodnie z projektem linii do prowadzenia procesów biotechnologicznych– która
posiada:
• posiada minimum 12-miesięczne dos̨wiadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika zespołu
odpowiedzialnego za wykonanie zgodnie z projektem linii do prowadzenia procesów biotechnologicznych
nabyte w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert;
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Cz. 1 – Zamawiający dopuszcza zmiany umowy zgodnie z § 21 projektowanych postanowień umowy
stanowiących załącznik nr 1a do SWZ.
Cz. 2 – Zamawiający dopuszcza zmiany umowy zgodnie z § 9 projektowanych postanowień umowy
stanowiących załącznik nr 1b do SWZ.
Cz. 3 – Zamawiający dopuszcza zmiany umowy zgodnie z § 9 projektowanych postanowień umowy
stanowiących załącznik nr 1c do SWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
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.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/07/2021
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:
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Polski
IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 04/10/2021

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 07/07/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 lipca 2021r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul.
Rakowieckiej 36.
Otwarcie ofert jest niejawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
S̨rodki ochrony prawnej okres̨la dział IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.),

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/06/2021
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