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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:616296-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
2021/S 235-616296

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Politechnika Poznańska
Adres pocztowy: Pl. M. Skłodowskiej- Curie 5
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 60-965
Państwo: Polska
E-mail: jakub.lawniczak@put.poznan.pl 
Tel.:  +48 616653538
Faks:  +48 616653738
Adresy internetowe:
Główny adres: www.put.poznan.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://info.put.poznan.pl/zamowienia
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
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

II.1.1) Nazwa:
Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium skanu 3D i robotyki dla projektu „Czas zawodowców BIS – 
zawodowa Wielkopolska”
Numer referencyjny: RD/ZP/108/21

II.1.2) Główny kod CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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„Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium skanu 3D i robotyki dla projektu „Czas zawodowców BIS – 
zawodowa Wielkopolska”, z podziałem na części:
Pakiet I Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium w zakresie skanerów 3D, sprzętu komputerowego, 
ramienia robotycznego i oprogramowania
Pakiet II Sprzedaż i dostawa części robotów w zakresie silników elektrycznych wraz z konwerterami i 
zasilaczami

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:
Pakiet I Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium w zakresie skanerów 3D, sprzętu komputerowego, 
ramienia robotycznego i oprogramowania
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Politechnika Poznańska, Kampus Piotrowo, Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium skanu 3D i robotyki dla projektu „Czas zawodowców BIS – 
zawodowa Wielkopolska”, z podziałem na części:
Pakiet I Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium w zakresie skanerów 3D, sprzętu komputerowego, 
ramienia robotycznego i oprogramowania

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium 1 – Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji zamówienia / 
Waga: 10,00
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium 2 – Wydłużenie gwarancji na wszystkie dostarczane w ramach 
zamówienia produkty do 30 czerwca 2023 roku / Waga: 10,00
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium 3 – Zapewnienie aktualizacji oprogramowania opisanego w karcie nr S3D/
I/6 do 30 czerwca 2023 roku / Waga: 10,00
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium 4 – Zapewnienie instruktażu zgodnego z opisem zawartym w pkt III 
Załącznika nr 8A. / Waga: 10,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Czas zawodowców BiS - zawodowa Wielkopolska. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr projektu: RPWP. 08.03.03-30-0001/15 NR PP 35/68 
UMAR/001-04

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet II Sprzedaż i dostawa części robotów w zakresie silników elektrycznych wraz z konwerterami i 
zasilaczami
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
31100000 Elektryczne silniki, generatory i transformatory

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Politechnika Poznańska, Kampus Piotrowo, Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium skanu 3D i robotyki dla projektu „Czas zawodowców BIS – 
zawodowa Wielkopolska”, z podziałem na części:
Pakiet II Sprzedaż i dostawa części robotów w zakresie silników elektrycznych wraz z konwerterami i 
zasilaczami

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium 1 – Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji zamówienia / 
Waga: 10,00
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium nr 2 – Zapewnienie każdego z silników opisanych w kartach produktów nr 
R/II/1, R/II/2 i R/II/3 z masą niższą o 10% / Waga: 10,00
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium nr 3 – Zapewnienie każdego z silników opisanych w kartach produktów nr 
R/II/1, R/II/2 i R/II/3 z momentem obrotowym większym o 200% / Waga: 10,00
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium nr 4 – Dostarczenie dodatkowego oprogramowania demonstrującego 
funkcjonalności API wraz z kodem źródłowym kompilującym się na komputerze z procesorem o architekturze 
x86_64 i generującym sygnały powodujące fizyczny ruch napędu / Waga: 10,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 40
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
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Czas zawodowców BiS - zawodowa Wielkopolska. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr projektu: RPWP. 08.03.03-30-0001/15 NR PP 35/68 
UMAR/001-04

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 stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w 
postępowaniu

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w 
postępowaniu

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
b) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
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 brutto, przedmiotu (rodzaju wykonanych 
dostaw), dat wykonania (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji) i podmiotów, na rzecz których 
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane (wzór wykazu wykonanych dostaw stanowi załącznik nr 7 do 
SWZ). Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi 
wykonawcami, wykaz dotyczy dostaw, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w 
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub 
uczestniczy.
c) dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, 
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy 
zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli 
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 
wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Warunek w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie) wykonywał co najmniej:
o Pakiet I: 3 dostawy na aparaturę badawczo-naukową, sprzęt pomiarowy, laboratoryjny lub przemysłowy, o 
wartości co najmniej: 285 000,00 zł brutto dla każdej wykonanej dostawy wraz z załączeniem dowodów, czy 
dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
o Pakiet II: 2 dostawy silników, sterowników, zasilaczy lub elementów zakresu automatyki o wartości 
przynajmniej: 20 000,00 zł brutto dla każdej wykonanej dostawy wraz z załączeniem dowodów, czy dostawy te 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
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III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1)Szczegółowe warunki umowy znajdują się we Wzorze Umowy-załączniki 6A i 6B do SWZ.
2)Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności tj. przedłożyć:
a)Umowę konsorcjum, jeżeli zamówienie będzie realizowane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem);
b)Dane osobowe (imię i nazwisko) oraz kontaktowe (e-mail, telefon komórkowy) osób (osoby), która będzie
odpowiedzialna (które będą odpowiedzialne) za koordynowanie wszelkich czynności mających na celu należyte
wykonywanie umowy oraz kontakty z Zamawiającym we wszelkich sprawach związanych z obsługą zawartej
umowy w formie pisemnej.
3)Niedopełnienie wskazanych formalności będzie traktowane jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4)Zam.przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy

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: 05/01/2022
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: 04/04/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 05/01/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 
dostępnego na ePUAP dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego na 
miniPortalu dostępnego pod adresem https://miniportal.uzp.gov.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:
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Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone w SWZ Zamawiający wymaga 
przedstawienia następujących przedmiotowych środków dowodowych tj.:
1) opisy techniczne przedmiotu zamówienia w postaci wykazu oferowanego sprzętu i oprogramowania 
sporządzonego w formie tabelarycznej z podaniem producenta, modelu/symbolu producenta/konfiguracji – 
(załącznik nr 11A i 11B do SWZ)
Niniejszy dokument Wykonawca składa wraz z ofertą.
2)zaświadczenie niezależnego niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że 
dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym tj. certyfikat wydany 
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przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę (tj. 
akredytowane laboratorium wzorcujące) – DOTYCZY PAKIETU I
2.Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga wniesienia wadium - WADIUM TYLKO W PAKIECIE I. 
Wadium należy wnieść przed upływem
terminu składania ofert(z uwzględnieniem godziny). Szczegóły dot. wadium znajdują się w pkt 9 SWZ.
3. RODO – klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego – link:
https://info.put.poznan.pl/zamowienia
https://info.put.poznan.pl/sites/default/files/20180605%20UZP
%20Klauzula_obowiazek_informacyjny_dla_zamawiajacego_art.13-Na%20stron%C4%99%20int..pdf
4. Zamawiający informuje, że wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania publikowane będą na
stronie internetowej www.put.poznan.pl oraz w miniportalu
5. Pozostałe informacje:
5.1 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych tj. na poszczególne pakiety. Wykonawca
może złożyć ofertę na dowolną liczbę pakietów.
5.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5.3 Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
5.4 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem przypadków
określonych w ustawie PZP.
5.5 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5.6 Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
5.7 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7.
5.8 Zamawiający nie wprowadza wymogu dokonania wizji lokalnej i sprawdzenia dokumentów.
5.9 Zamawiający nie wprowadza wymagań, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 PZP.
5.10 Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez
wykonawców, o których mowa w art. 94 PZP.
5.11 Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań zgodnie z art. 60 i
art. 121;
5.12 Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.
6. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu, poza wcześniej wymienionymi dokumentami, Wykonawca będzie
zobowiązany przedstawić Zamawiającemu:
1) aktualne oświadczenie Wykonawcy złożone na formularzu JEDZ – jednolitego europejskiego formularzu
zamówienia (ESPD), którego wzór określa rozporządzenie wykonawcze Komisji UE 2016/7;
2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - PZP,
art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka
karnego,
3) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1.Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
2.Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
3.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 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.

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
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/11/2021
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