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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:341731-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdynia: Specjalistyczne przyrządy optyczne
2021/S 129-341731

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Krajowy numer identyfikacyjny: 586-010-46-93
Adres pocztowy: ul. Śmidowicza 69
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-127
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Parasińska
E-mail: a.parasinska@amw.gdynia.pl 
Tel.:  +48 261262537
Faks:  +48 261262537
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.amw.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.amw.gdynia.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup urządzeń do Laboratorium Rozpoznania Obrazowego
Numer referencyjny: 36/ZP/21

II.1.2) Główny kod CPV
38636000 Specjalistyczne przyrządy optyczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4) Krótki opis:
Część I:
— głowica termowizyjna nr 1 1 kpl.,
— głowica termowizyjna nr 2 1 kpl.,
— przenośna kamera termowizyjna z wizjerem 1 kpl.,
— głowica pan-tilt 1 kpl.
Część II:
— serwer bazodanowy 1 kpl.,
— szafa teleinformatyczna 42U 2 kpl.
Część III:
— lustrzanka cyfrowa 1 kpl.,
— obiektyw 120–300 mm f/2.8 1 kpl.,
— obiektyw 85 mm f/1.4 1 kpl.,
— obiektyw 24–70 mm f/2.8 1 kpl.,
— kamera sportowa 4 kpl.,
— wyposażenie dodatkowe 1 kpl.,
— statyw (trójnóg) z głowicą 2 kpl.
Część IV:
— bezzałogowy pojazd latający z kamerą światła widzialnego, kamerą termowizyjną i modułem GPS z 
Bezzałogowy pojazd latający z kamerą światła widzialnego, kamerą termowizyjną i modułem GPS z obsługą 
strumienia RTK 2 kpl.,
— wyposażenie dodatkowe 1 kpl.
Część V:
— lornetka z dalmierzem laserowym i odbiornikiem GPS. 1 kpl.

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:
Część I
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38636000 Specjalistyczne przyrządy optyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni.

II.2.4) Opis zamówienia:
— głowica termowizyjna nr 1 1 kpl.,
— głowica termowizyjna nr 2 1 kpl.,
— przenośna kamera termowizyjna z wizjerem 1 kpl.,
— głowica pan-tilt 1 kpl.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 25/11/2021
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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część II
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
48823000 Serwery plików

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni.

II.2.4) Opis zamówienia:
— serwer bazodanowy 1 kpl.,
— szafa teleinformatyczna 42U 2 kpl.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2021
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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

07/07/2021 S129
https://ted.europa.eu/TED

3 / 8



Dz.U./S S129
07/07/2021
341731-2021-PL

4 / 8

II.2.1) Nazwa:
Część III
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38654000 Urządzenia do mikrofilmów i mikrofiszek

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni.

II.2.4) Opis zamówienia:
— lustrzanka cyfrowa 1 kpl.,
— obiektyw 120–300 mm f/2.8 1 kpl.,
— obiektyw 85mm f/1.4 1 kpl.,
— obiektyw 24–70 mm f/2.8 1 kpl.,
— kamera sportowa 4 kpl.,
— wyposażenie dodatkowe 1 kpl.,
— statyw (trójnóg) z głowicą 2 kpl.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2021
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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część IV
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
37000000 Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria 
artystyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni.
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II.2.4) Opis zamówienia:
— bezzałogowy pojazd latający z kamerą światła widzialnego, kamerą termowizyjną i modułem GPS z 
bezzałogowym pojazdem latającym z kamerą światła widzialnego, kamerą termowizyjną i modułem GPS z 
obsługą strumienia RTK 2 kpl.,
— wyposażenie dodatkowe 1 kpl.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2021
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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część V
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38631000 Lornetki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni.

II.2.4) Opis zamówienia:
— lornetka z dalmierzem laserowym i odbiornikiem GPS. 1 kpl.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 25/11/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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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: 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:
Wykonawca musi posiadać zdolność do występowania w obrocie gospodarczym tj. być wpisanym do Krajowego 
Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 
pkt 4 ustawy dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 
gospodarczej dla części I na kwotę 1 000 000 PLN;
b) wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 
gospodarczej dla części V na kwotę 100 000 PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem (załącznik nr 6) wykonanych dostaw nie wcześniej niż w 
okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 
ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, 
oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane, przy czym dowodami, o których 
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały 
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
oświadczenie wykonawcy.
Za spełnienie warunku zamawiający uzna:
— w zakresie części I – zrealizowanie co najmniej 3 zamówień polegających na dostawie sprzętu 
optoelektronicznego (głowic lub kamer pracujących w paśmie termowizyjnym) o wartości nie mniejszej niż 300 
000 PLN brutto każde,
— w zakresie części III – zrealizowanie co najmniej 3 zamówień polegających na dostawie sprzętu 
optoelektronicznego (aparatów lub kamer pracujących w paśmie widzialnym) o wartości nie mniejszej niż 80 
000 PLN brutto każde,
— w zakresie części IV – zrealizowanie co najmniej 3 zamówień polegających na dostawie bezzałogowych 
pojazdów latających (wraz z dodatkowym osprzętem) o wartości nie mniejszej niż 80 000 PLN brutto każde,
— w zakresie części V – zrealizowanie co najmniej 3 zamówień polegających na dostawie sprzętu 
optoelektronicznego (lornetek z dalmierzem laserowym, pracujących w paśmie widzialnym lub podczerwieni) o 
wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN brutto każde.
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0–1, tj. „spełnia” / „nie spełnia” w oparciu o dokument 
dołączony do oferty bądź po jego uzupełnieniu na wezwanie zamawiającego.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
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Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość dokonania 
zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach określonych 
w projekcie umowy (załącznik nr 3 § 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.1.8) 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: 12/08/2021
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
Oferta musi zachować ważność do: 10/11/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 12/08/2021
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:
https://platformazakupowa.pl/

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: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/07/2021
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