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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:362658-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Bydgoszcz: Aparatura kontrolna i badawcza
2020/S 148-362658

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Adres pocztowy: ul. Chodkiewicza 30
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-064
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Kościelna
E-mail: a.koscielna@ukw.edu.pl 
Tel.:  +48 523236763
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ukw.edu.pl
Adres profilu nabywcy: www.ukw.edu.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/ukw
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/ukw
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:
Dostawa aparatury
Numer referencyjny: UKW/DZP-281-D-83/2020

II.1.2) Główny kod CPV
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie aparatury, w tym:
— część 1 – piec gazoszczelny z wyposażeniem – 1 szt.,
— część 2 – dylatometr automatyczny – 1 szt.,
— część 3 – zgrzewarka do termopar – 1 szt.,
— część 4 – przenośny rejestrator emisji akustycznej wyposażony w dwa sensory i falowód – 1 szt.
Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego, jakie musi spełniać oferowany sprzęt pod względem parametrów, 
konfiguracji i wyposażenia, zamieszczono:
— dla części 1 – w Załączniku nr 2A do SIWZ,
— dla części 2 – w Załączniku nr 2B do SIWZ,
— dla części 3 – w Załączniku nr 2C do SIWZ,
— dla części 4 – w Załączniku nr 2D do SIWZ.

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:
Piec gazoszczelny z wyposażeniem
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie aparatury, w tym:
— część 1 – piec gazoszczelny z wyposażeniem – 1 szt.
2. Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego, jakie musi spełniać oferowany sprzęt pod względem 
parametrów, konfiguracji i wyposażenia, zamieszczono:
— dla części 1 – w Załączniku nr 2A do SIWZ.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 182
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
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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:
RPKP 01.01.00.04-0001/17 „Laboratoria nauk technicznych i ścisłych dedykowane rozwojowi potencjału 
badawczego w zakresie innowacyjnych rozwiązań i technologii o kluczowym znaczeniu dla gospodarki 
woj. kujawsko-pomorskiego” współfinansowany z EFRR, oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i 
konkurencyjności gospodarki regionu, działanie: 1.1 Publiczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Realizacja zamówienia odbywać się będzie w terminie:
— dla części 1 – piec gazoszczelny z wyposażeniem – 26 tygodni od dnia podpisania umowy.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dylatometr automatyczny
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie aparatury, w tym:
— część 2 – dylatometr automatyczny – 1 szt.
2. Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego, jakie musi spełniać oferowany sprzęt pod względem 
parametrów, konfiguracji i wyposażenia, zamieszczono:
— dla części 2 – w Załączniku nr 2B do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 20
Cena - Waga: 60

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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPKP 01.01.00.04-0001/17 „Laboratoria nauk technicznych i ścisłych dedykowane rozwojowi potencjału 
badawczego w zakresie innowacyjnych rozwiązań i technologii o kluczowym znaczeniu dla gospodarki 
woj. kujawsko-pomorskiego” współfinansowany z EFRR, oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i 
konkurencyjności gospodarki regionu, działanie: 1.1 Publiczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Realizacja zamówienia odbywać się będzie w terminie:
— dla części 2 – dylatometr automatyczny – 12 tygodni od dnia podpisania umowy.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zgrzewarka do termopar
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie aparatury, w tym:
— część 3 – zgrzewarka do termopar – 1 szt.
2. Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego, jakie musi spełniać oferowany sprzęt pod względem 
parametrów, konfiguracji i wyposażenia, zamieszczono:
— dla części 3 – w Załączniku nr 2C do SIWZ.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
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:
RPKP 01.01.00.04-0001/17 „Laboratoria nauk technicznych i ścisłych dedykowane rozwojowi potencjału 
badawczego w zakresie innowacyjnych rozwiązań i technologii o kluczowym znaczeniu dla gospodarki 
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woj. kujawsko-pomorskiego” współfinansowany z EFRR, oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i 
konkurencyjności gospodarki regionu, działanie 1.1 Publiczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Realizacja zamówienia odbywać się będzie w terminie:
— dla części 3 – zgrzewarka do termopar – 2 tygodnie od dnia podpisania umowy.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Przenośny rejestrator emisji akustycznej wyposażony w dwa sensory i falowód
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie aparatury, w tym:
— część 4 – przenośny rejestrator emisji akustycznej wyposażony w dwa sensory i falowód – 1 szt.
2. Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego, jakie musi spełniać oferowany sprzęt pod względem 
parametrów, konfiguracji i wyposażenia, zamieszczono:
— dla części 4 – w Załączniku nr 2D do SIWZ.

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

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:
RPKP 01.01.00.04-0001/17 „Laboratoria nauk technicznych i ścisłych dedykowane rozwojowi potencjału 
badawczego w zakresie innowacyjnych rozwiązań i technologii o kluczowym znaczeniu dla gospodarki 
woj. kujawsko-pomorskiego” współfinansowany z EFRR, oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i 
konkurencyjności gospodarki regionu, działanie 1.1 Publiczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji.

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Realizacja zamówienia odbywać się będzie w terminie:
— dla części 4 – przenośny rejestrator emisji akustycznej wyposażony w dwa sensory i falowód – 12 tygodni od 
dnia podpisania umowy.

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 precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający 
będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców.

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: 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: 09/09/2020
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: 09/09/2020
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Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, IX p. pokój 904, ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz, POLSKA.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez kliknięcie przycisku „Odszyfruj oferty”. Otwarcie ofert jest jawne.
Ofertę w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z załączonymi 
dokumentami, oświadczeniami itd. składa się pod rygorem nieważności w języku polskim, elektronicznie za 
pośrednictwem platformy www.platformazakupowa.pl/pn/ukw.

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:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Wykonawca jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, do wniesienia wadium:
— dla części 1 – 2 053,33 PLN (słownie: dwa tysiące pięćdziesiąt trzy złote, 33/100),
— dla części 2 – 1 300,00 PLN (słownie: tysiąc trzysta złotych 00/100),
— dla części 3 – 87,87 PLN (słownie: osiemdziesiąt siedem złotych, 87/100),
— dla części 4 – 1 600,00 PLN (słownie: tysiąc sześćset złotych 00/100).
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) 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 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy nr konta: 92 1500 1360 1213 6001 8602 0000.
Jako tytuł przelewu należy wskazać: „Wadium część/ci ... – numer sprawy UKW/DZP-281-D-83/2020”. Kopię 
przelewu należy załączyć do oferty.
5. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w (art. 45 ust. 6 pkt 2–5 ustawy Pzp) musi wynikać 
bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do 
zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji. Konieczne jest aby gwarancja lub poręczenie 
obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę zgodnie z 
art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
6. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski (dotyczy to wadium składanego 
w każdej z możliwych form).
7. Oferta jest uznana przez Zamawiającego jako zabezpieczona wadium wniesionym w pieniądzu tylko wtedy, 
jeśli kwota wadium znajdzie się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
8. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w formach innych niż pieniądz, Wykonawca składa oryginał 
dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium; należy go złożyć wraz z ofertą w postaci dokumentu 
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elektronicznego w formie, w jakiej zostało ustanowione przez gwaranta, tj. oryginał dokumentu elektronicznego 
opatrzony podpisem elektronicznym kwalifikowanym przez wystawiającego.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 
którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń 
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, 
o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o 
której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 
Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
11. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

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
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

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
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/07/2020
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