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Ogłoszenie nr 510104422-N-2019 z dnia 27-05-2019 r.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM: Dostawa 20 OOO
kompletów igieł do generatorów Mo/Tc do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM w systemie
dostaw sukcesywnych w okresie czterech lat
OGŁOSZENIE

o

UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 530775-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540060498-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZ.WA I ADRES:
Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM, Krajowy numer identyfikacyjny 10240430000000, ul. ul. Andrzeja
Solta na 7, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 273 17 00, 273 17 Ol, e-mail w.wozniak@polatom.pl, faks 22 718 03

so.

Adres strony internetowej (url): www .polatom.pl
1,2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytut badawczy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II,1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa 20 OOO kompletów igieł do generatorów Mo/Tc do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM w systemie dostaw sukcesywnych w
okresie czterech lat
Numer referencyjnyljeżeli dotyczy):
05/P/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługi: lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego - NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM 20 OOO kompletów igieł do
generatorów technetowych (Mo/Tc) w systemie dostaw sukcesywnych partiami w okresie czterech lat od daty pod pisania umowy lub do czasu
wyczerpania ilości określonej w postępowaniu. Komplety igieł należą do dwóch typów, których wymagania tech niczne zostały szczegółowo
określone w załączn iku Al do SIWZ - typ 1 oraz w Załączniku A2. do SIWZ - typ 2. Zamawiający będzie zamawiał komplety igieł typu 1 lub 2
w zależności od zapotrzebowania. Obowiązuje jedna cena igieł bez względu na ich rodzaj. Wszystkie dostarczane w ramach niniejszego
zamówienia komplety igieł muszą spełniać warunki określone w Specyfi kacji tech nicznej - odpowiednio Załącznik Al do SIWZ lub Załącznik
A2 do SIWZ. Zamawiający będ zie przeprowadzał kontrole dostarczanych elementów pod względem zgodności z wymaganiami
konstrukcyjnymi opisanymi w Specyfi kacji tech nicznej, stanowiących odpowiednio dla danego typu Załącznik Al lub Załącznik A2 do SIWZ.
Kontrolą zostanie objęte 1 % każdej dostawy. W przypadku wykrycia elementów niespełniających wymagań konstrukcyjnych, dostawa
zostanie uznana za wadliwą i zwrócona do Wykonawcy. W miejsce zwróconej, wadliwej dostawy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczy ć
Zamawiającemu na własny koszt nową, wolną od wad, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.Z każdej kontroli, o której mowa w
niniejszym punkcie, Zamawiający spo rządzi protokół, który będ zie stanowił pod stawę dokonania płatności na rzecz Wykonawcy za
zrealizowaną dostawę lub zwrotu wadliwej dostawy.
II,4) Informacja o częścłach zamówienia:
zamówienie było podzielone na cząści;
nie
!I,5) Główny Kod CPV: 33141320-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieog raniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 860000.00
Waluta PLN
!V.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw :
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: O
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: O
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: O
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: O
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: TOMBA Biuro Usług Technicznych Krzysztof Tomaszewski
Email wykonawcy: biuro@tomba.com.pl
Adres poczt owy: ul. Gen. Maczka 5
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Miejscowość: Jaktorow Kolonia
Kraj/woj.: mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca poc hodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca poc hodzi z innego państwa nie będ ącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWVŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty /wartość umowy 1057800.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1057800.00
Oferta z najwyż szą ceną/kosztem 1057800.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia pod wykonawcy/pod wykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona pod wykonawcy lub pod wykonawcom:
IV .8) Informacje dodatkowe:
Umowa nr DE/17/2019 z 30.04.2019 r.
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na pod stawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy pod ać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Narodowe C ntrum Ba ,,
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mgr Waldemar Woźniak
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