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Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

07-02-2020

Termin składania ofert

10-03-2020

Numer ogłoszenia

1231599

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 2 – Kancelaria ogólna (parter) w budynku
OBR CTM w Gdyni, przy ul. A. Dickmana 62, lub przesłać pocztą na adres:
OŚRODEK BADAWCZO - ROZWOJOWY 
CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ S.A.
ul. A. Dickmana 62, 81-109 Gdynia
2. Termin składania ofert upływa w dniu 10.03.2020 r. o godz. 11:00 (za termin złożenia oferty przyjmuje się
termin wpłynięcia oferty do Zamawiającego).
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w OBR CTM S.A. przy 
ul. A. Dickmana 62, 81-109 Gdynia, w pokoju nr 152, w dniu 10.03.2020 r. o godz. 12:00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

przetargi@ctm.gdynia.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

p. Wioleta PIOTROWSKA – SZWEC tel. (58) 776 48 42, e-mail: przetargi@ctm.gdynia.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

58/7764842

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej stanowiska do badania odporności
urządzeń techniki morskiej na zaburzenia przewodzone niskiej częstotliwości oraz stanowiska do badania
odporności urządzeń techniki morskiej na wahania parametrów energii zasilającej na jednostkach
pływających z jednoczesnymi zmianami napięcia i częstotliwości wraz z dostawą, montażem,
uruchomieniem tych stanowisk i pełnieniem nadzoru autorskiego, na rzecz projektu „Polska Sieć
Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)”.
2. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie Części, tj.:
1) Część 1 - opracowanie dokumentacji projektowej stanowiska do odporności urządzeń techniki morskiej na
zaburzenia przewodzone niskiej częstotliwości wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem stanowiska i
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pełnieniem nadzoru autorskiego,
2) Część 2 - opracowanie dokumentacji projektowej stanowiska do badania odporności urządzeń techniki
morskiej na wahania parametrów energii zasilającej na jednostkach pływających z jednoczesnymi zmianami
napięcia i częstotliwości wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem stanowiska 
i pełnieniem nadzoru autorskiego.
Przedmiot zamówienia dla każdej Części, o której mowa powyżej, realizowany będzie w 3 Fazach w ramach
dwóch Etapów, tj.
1) Etap I – „zamówienie podstawowe” (Faza I),
2) Etap II – „zamówienie warunkowe” (Faza II i Faza III).
UWAGA!
Poszczególne Fazy realizacji (Fazę I, Fazę II, Fazę III) w ujęciu Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego
opisano w Załączniku nr 3 do Opisu Przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ). 
3. Opis wymagań technicznych przedmiotu zamówienia, w tym także w zakresie minimalnych parametrów
dla każdej z części, o której mowa w pkt 2 powyżej, znajduje się w załączniku nr 1 do OPZ, który stanowi
załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
4. Warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do Zapytania
Ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Wszystkie Miejscowość: Gdynia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej stanowiska do badania odporności
urządzeń techniki morskiej na zaburzenia przewodzone niskiej częstotliwości oraz stanowiska do badania
odporności urządzeń techniki morskiej na wahania parametrów energii zasilającej na jednostkach
pływających z jednoczesnymi zmianami napięcia i częstotliwości wraz z dostawą, montażem,
uruchomieniem tych stanowisk i pełnieniem nadzoru autorskiego, na rzecz projektu „Polska Sieć
Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)”.
2. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie Części, tj.:
1) Część 1 - opracowanie dokumentacji projektowej stanowiska do odporności urządzeń techniki morskiej na
zaburzenia przewodzone niskiej częstotliwości wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem stanowiska i
pełnieniem nadzoru autorskiego,
2) Część 2 - opracowanie dokumentacji projektowej stanowiska do badania odporności urządzeń techniki
morskiej na wahania parametrów energii zasilającej na jednostkach pływających z jednoczesnymi zmianami
napięcia i częstotliwości wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem stanowiska 
i pełnieniem nadzoru autorskiego.
Przedmiot zamówienia dla każdej Części, o której mowa powyżej, realizowany będzie w 3 Fazach w ramach
dwóch Etapów, tj.
1) Etap I – „zamówienie podstawowe” (Faza I),
2) Etap II – „zamówienie warunkowe” (Faza II i Faza III).
UWAGA!
Poszczególne Fazy realizacji (Fazę I, Fazę II, Fazę III) w ujęciu Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego
opisano w Załączniku nr 3 do Opisu Przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ). 
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3. Opis wymagań technicznych przedmiotu zamówienia, w tym także w zakresie minimalnych parametrów
dla każdej z części, o której mowa w pkt 2 powyżej, znajduje się w załączniku nr 1 do OPZ, który stanowi
załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
4. Warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do Zapytania
Ofertowego.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej stanowiska do badania odporności
urządzeń techniki morskiej na zaburzenia przewodzone niskiej częstotliwości oraz stanowiska do badania
odporności urządzeń techniki morskiej na wahania parametrów energii zasilającej na jednostkach
pływających z jednoczesnymi zmianami napięcia i częstotliwości wraz z dostawą, montażem,
uruchomieniem tych stanowisk i pełnieniem nadzoru autorskiego, na rzecz projektu „Polska Sieć
Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)”.
2. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie Części, tj.:
1) Część 1 - opracowanie dokumentacji projektowej stanowiska do odporności urządzeń techniki morskiej na
zaburzenia przewodzone niskiej częstotliwości wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem stanowiska i
pełnieniem nadzoru autorskiego,
2) Część 2 - opracowanie dokumentacji projektowej stanowiska do badania odporności urządzeń techniki
morskiej na wahania parametrów energii zasilającej na jednostkach pływających z jednoczesnymi zmianami
napięcia i częstotliwości wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem stanowiska 
i pełnieniem nadzoru autorskiego.
Przedmiot zamówienia dla każdej Części, o której mowa powyżej, realizowany będzie w 3 Fazach w ramach
dwóch Etapów, tj.
1) Etap I – „zamówienie podstawowe” (Faza I),
2) Etap II – „zamówienie warunkowe” (Faza II i Faza III).
UWAGA!
Poszczególne Fazy realizacji (Fazę I, Fazę II, Fazę III) w ujęciu Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego
opisano w Załączniku nr 3 do Opisu Przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ). 
3. Opis wymagań technicznych przedmiotu zamówienia, w tym także w zakresie minimalnych parametrów
dla każdej z części, o której mowa w pkt 2 powyżej, znajduje się w załączniku nr 1 do OPZ, który stanowi
załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
4. Warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do Zapytania
Ofertowego.

Kod CPV

71320000-7

Nazwa kodu CPV

Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Dodatkowe przedmioty zamówienia

71320000 - 7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,
71248000 - 8 Nadzór nad projektem i dokumentacją,
38540000 - 2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa, 
38500000 - 0 Aparatura kontrolna i badawcza,
79632000 - 3 Szkolenie pracowników,
42990000 - 2 Różne maszyny specjalnego zastosowania,
38900000 - 4 Różne przyrządy do badań lub testowania, 
38300000 - 8 Przyrządy do pomiaru.

Harmonogram realizacji zamówienia
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1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 
1) Dzień rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia – dzień zawarcia Umowy; 
2) Szczegółowy podział wszystkich prac objętych Umową wraz z terminami ich wykonania ujęty jest w
Harmonogramie Rzeczowo–Finansowym, stanowiącym załącznik nr 3 do OPZ. 
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany „Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego” na etapie
prowadzonego postępowania, jak również na etapie realizacji umowy. Podstawą do zmiany harmonogramu
mogą być zmiany harmonogramu realizacji innych elementów projektu lub harmonogramu jego realizacji

Załączniki

07.02.2020 Załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego_Wykaz usług
07.02.2020 Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego_Wzór Informacji o braku konfliktu interesów
07.02.2020 Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego_Projekt Umowy
07.02.2020 Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
07.02.2020 Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego_RODO
07-02-2020-Załącznik nr 1 Druk oferty
07-02-2020-Zapytanie Ofertowe nr 2020_0005_N

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania (podstawy wykluczenia Zamawiający wskazał w rozdz. V pkt
1.3);
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany
jest wykazać w sposób szczególny - ocena spełniania warunku dokonana będzie na podstawie złożonego
oświadczenia w treści załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie:

 minimum 1 (jeden) element Stanowiska do badania odporności urządzeń techniki morskiej na zaburzenia
przewodzone niskiej częstotliwości 
o podobnym charakterze do przedmiotu niniejszego zamówienia, oraz

 minimum 1 (jedno) Stanowisko do badania odporności urządzeń 
techniki morskiej na wahania parametrów energii zasilającej na jednostkach pływających z jednoczesnymi
zmianami napięcia i częstotliwości o podobnym charakterze do przedmiotu niniejszego zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
W celu zweryfikowania zdolności do należytego wykonania zamówienia, 
a w szczególności w odniesieniu do rzetelności, efektywności i doświadczenia oraz potwierdzenia spełniania
niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć wykaz usług wykonanych, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 (pięciu) 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 usługi te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa są np. referencje, protokoły odbioru całości robót lub równoważnego

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1433544
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1433543
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1433542
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1433541
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1433540
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1433539
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1433538
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dokumentu bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi te były wykonywane, z
których będzie jednoznacznie wynikać należyte wykonanie usługi.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany
jest wykazać w sposób szczególny - ocena spełniania warunku dokonana będzie na podstawie złożonego
oświadczenia w treści załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany
jest wykazać w sposób szczególny - ocena spełniania warunku dokonana będzie na podstawie złożonego
oświadczenia w treści załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany
jest wykazać w sposób szczególny - ocena spełniania warunku dokonana będzie na podstawie złożonego
oświadczenia w treści załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Dodatkowe warunki

Zgodnie z opisem w Zapytaniu ofertowym nr 2020/0005/N

Warunki zmiany umowy

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
UMOWY
1. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy wykonania zamówienia
zawiera załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.
2. Do umowy zostaną wprowadzone postanowienia wynikające z wybranej oferty, 
w szczególności dotyczące oznaczenia Wykonawcy, wartości umowy, innych danych niezbędnych do
realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Dopuszczalne zmiany postanowień umownych zawiera projekt umowy (załącznik nr 4 do Zapytania
Ofertowego).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dokumenty lub oświadczenia składane w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz braku podstaw do wykluczenia:
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest
załączyć do oferty:
1) wykaz usług wykonanych (łącznie minimum dwóch, zgodnie z wymaganiem postawionym przez
Zamawiającego w rozdz. V pkt 1.2) litera b) niniejszego zapytania Ofertowego), a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6
do Zapytania Ofertowego, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są np. referencje, protokoły odbioru całości
robót lub równoważnego dokumentu bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
usługi te były wykonywane, z których będzie jednoznacznie wynikać należyte wykonanie usługi.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca
zobowiązany jest załączyć do oferty:
1) informację o braku konfliktu interesów wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego;
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2) kopię aktualnego odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, podpisaną za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy,
3) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje Zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie według kryteriów określonych w
Zapytaniu Ofertowym nr 2020/0005/N ( ze względu na ich złożoność i ograniczoną liczbę znaków nie
zostały opisane w niniejszej rubryce).

Wykluczenia

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca
zobowiązany jest załączyć do oferty:
1) informację o braku konfliktu interesów wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego;
2) kopię aktualnego odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, podpisaną za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy,
3) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
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Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:
1) w stosunku do których otwarto likwidację, lub których upadłość ogłoszono,
2) których oferty zostały odrzucone,
3) których oferty (oświadczenie woli Wykonawcy) zostały podpisane (złożone) przez osobę(y)
nieuprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy, (tzn. niezgodnie 
z formą reprezentacji określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla formy
organizacyjnej Wykonawcy lub niezgodnie z treścią pełnomocnictwa – szczegóły dotyczące pełnomocnictw
określone są w niniejszym Zapytaniu Ofertowym),
4) nie złożyli oferty,
5) nie potwierdzili spełniania warunku udziału w niniejszym postępowaniu,
6) nie potwierdzili braku podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania,
7) których Podwykonawcy, wskazani przez Wykonawcę w ofercie, nie potwierdzili braku podstaw do
wykluczenia z niniejszego postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

Adres

wyb. Stanisława Wyspiańskiego 27

50-370 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

690834677

Fax

71 322 74 82

NIP

8960005851

Tytuł projektu

EMC-LabNet – Polska Sieć Laboratoriów EMC

Numer projektu

POIR.04.02.00-02-A007/16-00


