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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:128848-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2019/S 056-128848
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Instytut Energetyki Instytut Badawczy Oddział Gdańsk
ul. Mikołaja Reja 27
Gdańsk
80-870
Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Bebłowski
E-mail: kontakt@kdzp.com.pl
Kod NUTS: PL63
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ien.gda.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://ien-gda.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://ien-gda.ezamawiajacy.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytut Badawczy

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Badania naukowe i prace rozwojowe w sektorze energetyki

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

Nazwa:
Dostawa, podłączenie, konfiguracja i uruchomienie w siedzibie Instytutu Energetyki Oddział Gdańsk cyfrowego
symulatora czasu rzeczywistego.
Numer referencyjny: OGC-11/ZP/D/18

II.1.2)

Główny kod CPV
48000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4)

Krótki opis:
Dostawa, podłączenie, konfiguracja i uruchomienie w siedzibie Instytutu Energetyki Oddział Gdańsk cyfrowego
symulatora czasu rzeczywistego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do
SIWZ (Specyfikacja techniczna). W przypadku, gdy w SIWZ pojawią się wskazania znaków towarowych,
patentów pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane
przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektórych wykonawców lub produktów, należy rozumieć, zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy, że jest to uzasadnione
specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą
dostatecznie dokładnych określeń. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert
równoważnych, wskazując, iż minimalne wymagania jakim mają odpowiadać oferty równoważne to wymagania
nie gorsze od parametrów wskazanych w SIWZ.

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

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, podłączenie, konfiguracja i uruchomienie w siedzibie Instytutu
Energetyki Oddział Gdańsk cyfrowego symulatora czasu rzeczywistego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ (Specyfikacja techniczna). W
przypadku, gdy w SIWZ pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów pochodzenia, źródła lub
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę,
jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów,
należy rozumieć, zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i
Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W takich
okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, wskazując, iż minimalne
wymagania jakim mają odpowiadać oferty równoważne to wymagania nie gorsze od parametrów wskazanych w
SIWZ. Przedstawiciel Zamawiającego odmówi odbioru dostarczonego sprzętu, w przypadku:
1) niezdolności do symulacji przy wymaganych parametrach lub istotnych rozbieżnościach wyników symulacji,
2) stwierdzenia rozbieżności pomiędzy cechami dostarczonego sprzętu a przedstawionymi w ofercie,
3) uszkodzenia lub wady uniemożliwiającej jego użycie w pełnym zakresie,
4) niewykonania lub wadliwego wykonania podłączenia, konfiguracji i uruchomienia oraz przeszkolenia osób
Zamawiający wymaga gwarancji na sprzęt minimum 60 miesięcy. Sprzęt będący przedmiotem zamówienia
musi:
1) być fabrycznie nowy tzn. nie używany przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego do
przeprowadzenia testu jego poprawnego działania; wymagane jest aby nie posiadał wad fizycznych i prawnych,
był kompletny, gotowy do użytkowania po przeprowadzeniu instalacji bez konieczności dodatkowych zakupów i
inwestycji,
2) być dostarczony Zamawiającemu w oryginalnych fabrycznych opakowaniach, których przechowywanie przez
Zamawiającego nie jest wymagane do zachowania udzielonej gwarancji.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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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 dniach: 84
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
Numer identyfikacyjny projektu:
RPPM.01.02.00-22-005/17-00

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 warunku w tym zakresie.
Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę
w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015
r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia
28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazaniu braku podstawy
do wykluczenia, zobowiązany jest do złożenia za pośrednictwem systemu zakupowego IEN-GDA Wypełniony
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia zwany dalej „JEDZ” przy czym należy go złożyć w formie
elektronicznej wraz z Ofertą, a plik musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wzór JEDZ
stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. Rekomendujemy, aby JEDZ przygotowany był w narzędziu dostępnym na
stronie internetowej: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd (dalej: „narzędzie ESPD”). W celu
wypełnienia JEDZ należy zapisać na dysku wzór dostępny na stronie internetowej Zamawiającego, a następnie,
po wybraniu opcji „Jestem wykonawcą” zaimportować wzór i wypełnić zgodnie z instrukcjami w narzędziu
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ESPD. Po sporządzeniu JEDZ dokument powinien być zapisany w formacie „pdf” i podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, którego JEDZ dotyczy.
Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, zgodnie z art. 26 ust.
1 Ustawy wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie
krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy tj.
1) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp;
2) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności – oświadczenie według wzoru Załącznika nr 4 do SIWZ;
4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne – oświadczenie według wzoru Załącznika nr 5 do SIWZ. Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o zamówienie niezależnie każdy z nich składa dokument JEDZ.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – że, wykonali co
najmniej 10 dostaw i instalacji cyfrowego symulatora czasu rzeczywistego o podobnej lub bardziej złożonej
funkcjonalności do zamawianego urządzenia u klientów przemysłowych lub przedsiębiorców energetycznych
wraz z podaniem: wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy i instalacje zostały wykonane.
Przy czym wartość każdej dostawy nie powinna być niższa niż 1 000 000 PLN netto. Jako cyfrowy symulator
czasu rzeczywistego o podobnej lub bardziej złożonej funkcjonalności, Zamawiający rozumie urządzenie
zdefiniowane w Załączniku 1 do SIWZ (rozdz. A), które z mocą obliczeniową nie mniejszą niż określoną w
rozdziale C pkt 1 Załącznika nr 1 do SIWZ jest zdolne do: symulacji modelu systemu elektroenergetycznego
opisanego w Załączniku nr 1 do specyfikacji technicznej oraz symulacji w układzie hardware-in-the-loop
Konfiguracji testowej nr 1, 2 i 3 opisanych w Załączniku nr 2 do specyfikacji technicznej. Wykonawca na
potwierdzenie warunku załącza wykaz dostaw - według wzoru Załącznika nr 8 do SIWZ - wykonanych lub
wykonywanych 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 – inne dokumenty Urządzenia z wykazu
dostaw j winny być oparte na takich samych modułach procesorowych i modułach wejść i wyjść lub modułach
będących w rodzinie rozwojowej, tzn. że nowsze moduły są następcami poprzednio produkowanych, a modele
symulacyjne przygotowane i uruchamiane na modułach poprzedniej generacji mogą być uruchamiane na
modułach następnej generacji, przy czym, może być konieczna konwersja modelu (narzędziem dostarczonym
przez Dostawcę).
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III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji umowy określone są w zał. nr 7 do SIWZ - Wzór umowy.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

5/7

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: 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: 30/04/2019
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:
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: 30/04/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Poprzez Platformę zakupową pod adresem: https://ien-gda.ezamawiajacy.pl lub w siedzibie Zamawiającego pod
adresem: 80-870 Gdański, ul. Mikołaja Reja 27, pokój 312, III p., POLSKA.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Komisja przetargowa: Bożena Frąckiewicz, Grzegorz Cioch, Robert Rink, Grzegorz Bebłowski.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.ien.gda.pl oraz
na Platformie informacje o których mora w art. 86.5 Pzp.

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:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
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przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Energetyki Instytut Badawczy Oddział Gdańsk, ul.
Mikołaja Reja 27, 80-870 Gdańsk, POLSKA
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę, podłączenie, konfiguracja i uruchomienie
cyfrowego symulatora czasu rzeczywistego w trybie przetargu nieograniczonego;
3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
7. posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Wykonawcom w toku postępowania przysługują środki ochrony prawnej wymienione w Dziale VI ustawy Pzp
(art. 179-198).
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł się on zapoznać z jego treścią przed upływem terminu.
4. Wykonawca może wnieść odwołanie w terminach określonych w art. 182 ustawy.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/03/2019
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