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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:371987-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
2019/S 151-371987

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2
Warszawa
00-139
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Kujawa-Rolek
Tel.:  +48 225819574
E-mail: anna.kujawa@gum.gov.pl 
Faks:  +48 225819390
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gum.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.gum.gov.pl/bip/finanse/zamowienia-publiczne/plan-zamowien/45,Plan-
zamowien.html

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać
bezpłatnie pod adresem: https://zamowienia.gum.gov.pl/pn/gum/demand/notice/public/current/list?
USER_MENU_HOVER=currentNoticeList
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną
za pośrednictwem: https://zamowienia.gum.gov.pl/pn/gum/demand/notice/public/current/list?
USER_MENU_HOVER=currentNoticeList
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:

mailto:anna.kujawa@gum.gov.pl
www.gum.gov.pl
https://bip.gum.gov.pl/bip/finanse/zamowienia-publiczne/plan-zamowien/45,Plan-zamowien.html
https://bip.gum.gov.pl/bip/finanse/zamowienia-publiczne/plan-zamowien/45,Plan-zamowien.html
https://zamowienia.gum.gov.pl/pn/gum/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList
https://zamowienia.gum.gov.pl/pn/gum/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList
https://zamowienia.gum.gov.pl/pn/gum/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList
https://zamowienia.gum.gov.pl/pn/gum/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList
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Dostawa infrastruktury metrologicznej w dziedzinie ultradźwięków w zastosowaniach medycznych
Numer referencyjny: BDG-WZP.261.51.2019

II.1.2) Główny kod CPV
38540000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Zamówienie będzie realizowane w dwóch (2) etapach:
1) I etap, którego przedmiotem jest dostawa systemu pomiarowego wzorca pierwotnego mocy ultradźwiękowej
spełniającego wymagania normy PN-EN 61161:2013 Ultradźwięki - Pomiar mocy - Waga siły promieniowania
i wymagania techniczne, łącznie z układem do pomiaru konduktancji promieniowania, wraz z jego instalacją i
uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracownika Zamawiającego;
2) II etap, którego przedmiotem jest dostawa systemu do wzorcowania wtórnego hydrofonów, spełniającego
wymagania normy PN-EN 62127-2:2007 Ultradźwięki – Hydrofony – Część 2: Wzorcowanie dla pól
ultradźwiękowych do 40 MHz, wraz z jego instalacją i uruchomieniem oraz uprzednim przeszkoleniem
pracownika Zamawiającego w zakresie zastosowania systemu.
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 471 276.00 EUR

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
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Główny Urząd Miar,00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 2.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienie będzie realizowane w dwóch (2) etapach:
1) I etap, którego przedmiotem jest dostawa systemu pomiarowego wzorca pierwotnego mocy ultradźwiękowej
spełniającego wymagania normy PN-EN 61161:2013 Ultradźwięki - Pomiar mocy - Waga siły promieniowania
i wymagania techniczne, łącznie z układem do pomiaru konduktancji promieniowania, wraz z jego instalacją i
uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracownika Zamawiającego;
2) II etap, którego przedmiotem jest dostawa systemu do wzorcowania wtórnego hydrofonów, spełniającego
wymagania normy PN-EN 62127-2:2007 Ultradźwięki – Hydrofony – Część 2: Wzorcowanie dla pól
ultradźwiękowych do 40 MHz, wraz z jego instalacją i uruchomieniem oraz uprzednim przeszkoleniem
pracownika Zamawiającego w zakresie zastosowania systemu.
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

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
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 360
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: nie

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:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1, 5-8 ustawy Pzp.
2. 1. Wykonawca, na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku
podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale VII, składa, wraz
Z ofertą, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, zwany dalej „JEDZ”, który powinien zawierać co najmniej
następujące informacje:
1) oświadczenie Wykonawcy, że w stosunku do niego nie zachodzą przesłanki wykluczenia;
2) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków udziału w postępowaniu;
3) określenie organu publicznego lub osoby trzeciej odpowiedzialnych za wystawienie dokumentów
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz w stosownych przypadkach spełnianie warunków udziału
w postępowaniu;
4) formalne oświadczenie Wykonawcy, z którego wynika, że Wykonawca będzie w stanie na żądanie i bez
zwłoki przedstawić dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu;
5) informacje niezbędne w celu uzyskania przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających bezpośrednio
za pomocą bazy danych (na warunkach określonych w art. 59 ust. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/
WE; Dz. Urz. UE L 94, str. 65, z późn. zm.).
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz JEDZ składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać spełniania
warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3. W przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów, Wykonawca składa także JEDZ
dotyczący każdego z tych podmiotów potwierdzający brak istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz
potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby,
podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu.
4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp Wykonawca,
którego oferta została najwyżej oceniona, złoży w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualny
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na dzień złożenia odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, albo wskaże dostępność aktualnego
dokumentu pod określonym adresem internetowym i bezpłatną bazę danych w celu samodzielnego pobrania
danych z tych baz przez Zamawiającego.
5. Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty:
1) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 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 określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami,
O których tu mowa są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy
były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 4 do SIWZ;
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków szczegółowy wykaz oświadczeń i dokumentów znajduje się w SIWZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 15 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,
z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami,
O których tu mowa są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy
były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczącym zdolności
technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda przedstawienia wykazu osób świadczących usługi szkoleniowe,
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych w dziedzinie ultradźwięków w zastosowaniach medycznych oraz doświadczenia w pracach
związanych z odtwarzaniem jednostki mocy ultradźwiękowej w wodzie i jej przekazywaniem do użytkownika,
łącznie z szacowaniem niepewności pomiaru i zapewnieniem jakości wyników pomiarów, oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób świadczących usługi szkoleniowe stanowi
załącznik nr 4 do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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a) Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że w okresie ostatnich 15 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę, której
przedmiotem był system pomiarowy wzorca pierwotnego mocy ultradźwiękowej,
b) Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że dysponuje osobami, które przeprowadzą szkolenie pracownika
Zamawiającego. Osoby te muszą posiadać wiedzę i praktykę w dziedzinie ultradźwięków w zastosowaniach
medycznych i co najmniej 5-cioletnie doświadczenie w pracach związanych z odtwarzaniem jednostki mocy
ultradźwiękowej w wodzie i jej przekazywaniem do użytkownika, łącznie z szacowaniem niepewności pomiaru i
zapewnieniem jakości wyników pomiarów.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 8 do SIWZ- Wzór Umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 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.1.4) 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: 09/09/2019
Czas lokalny: 12:00

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: 09/09/2019
Czas lokalny: 12:10
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie i upublicznienie wczytanych na Platformie Zamawiającego
(systemie) pod adresem www.zamowienia.gum.gov.pl
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Informacja z otwarcia ofert opublikowana będzie w Systemie w zakładce "Informacja z otwarcia ofert" i zawierać
dane określone w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

www.zamowienia.gum.gov.pl
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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:
Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu
zamówienia wraz z ofertą przedstawia dla poszczególnych etapów:
a) etapu I - opis przedmiotu zamówienia w zakresie przewidywanych budżetów niepewności typu B,
potwierdzających możliwość uzyskiwania niżej określonych niepewności. System powinien umożliwiać
pomiary mocy ultradźwiękowej w wodzie w zakresie częstotliwości określonym w PN-EN 61161:2013 z typową
niepewnością rozszerzoną (przy prawdopodobieństwie rozszerzenia 95 % i współczynniku rozszerzenia k = 2)
nieprzekraczającą 6 %, przy czym dla zakresu mocy od 2 mW do 5 mW z niepewnością z zakresu 15 % do 20
% lub mniejszą,
b) etapu II - opis przedmiotu zamówienia w zakresie przewidywanych budżetów niepewności typu B,
potwierdzających możliwość uzyskiwania niżej określonych niepewności. System powinien umożliwiać
wzorcowanie miniaturowych hydrofonów, zarówno igłowych jak i membranowych w zakresie częstotliwości
od 1MHz do 20 MHz z typową niepewnością rozszerzoną (przy prawdopodobieństwie rozszerzenia 95 % i
współczynniku rozszerzenia k = 2) 15 % lub mniejszą. Dla hydrofonów o czułości mniejszej niż 50 nV/Pa typowa
niepewność rozszerzona powinna być z zakresu 15 % do 20 % lub mniejsza.
1. Wadium w kwocie 50 000 zł należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku
następujących formach:
1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
2) gwarancjach bankowych płatnych na pierwsze żądanie;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych płatnych na pierwsze żądanie;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310, późn. zm.);
5) pieniężnej - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego;
2. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek depozytowy Zamawiającego w
NBP O/Okr. w Warszawie, nr konta: 75 1010 1010 0037 0813 9120 0000; tytuł przelewu: „Wadium dot. sprawy
nr BDG-WZP.261.51 .2019”.

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: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy
Pzp,przysługuje prawo do wniesienia środków ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI ustawy
Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej lub
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiące
jpodstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy
Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec treści postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej wymienione wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
1) nie zawiera braków formalnych;
2) uiszczono wpis.
10. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia
dołącza się do odwołania.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/08/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

