Ogłoszenie nr 550033479-N-2020 z dnia 25-02-2020 r.
Otwock: ,,Dostawa chromatografu gazowego (GC) z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID)
do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM". OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA
UMOWYZamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
me

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
me

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
me

Informacje dodatkowe:

SEKCJA I y ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów
POLATOM, Krajowy numer identyfikacyjny 10240430000000, ul. ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400
Otwock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 273 17 00, 273 17 O 1, e-mail
w.wozniak@polatom.pl, faks 22 718 03 50.
Adres strony internetowej (url): www.polatom.pl
Adres profilu nabywcy: www .polatom.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytut Badawczy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ,,Dostawa chromatografu gazowego (GC)
z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID) do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM".
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

11.2) Rodzaj zamówienia
Dostawy

11.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

11.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia, jest dostawa
do siedziby NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM fabrycznie nowego urządzenia
laboratoryjnego - chromatografu gazowego (GC) z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID
wraz z zestawem komputerowym. Zamawiane urządzenie laboratoryjne wraz z akcesoriami musi
spełniać parametry techniczne oraz inne wymagania określone w Załączniku A - Specyfikacja
techniczna.
11.5) Główny Kod CPV: 38432210-7

11.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA
111.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki

111.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt. 1 lit a) ustawy Pzp.
111.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami:
Obecnie Zamawiający posiada w pełni sprawne urządzenia i akcesoria, umożliwiające działanie
chromatografu gazowego z detektorem płomieniowa- jonizującym i wraz z nim używane, takie
jak analizator fazy nadpowierzchniowej (headspace) HS 20, dozownik automatyczny AOC-20i
oraz oprogramowanie LabSolutions wersja 5.57. Opisane wyżej urządzenia i akcesoria są
kompatybilne jedynie z chromatografem tego samego producenta, jaki był dotychczas
eksploatowany przez zamawiającego. W szczególności dozownik automatyczny AOC-20i jest
montowany na górnej części chromatografu, musi idealnie pasować do portu nastrzykowego a
jednocześnie zasilany jest wyłącznie z chromatografu. Podobnie jest również w przypadku
headspace'a HS-20- jego instalacja wymaga ingerencji w chromatograf. Zakup chromatografu
gazowego innego producenta spowodowałby, że wspomniane wcześniej urządzenia, które są
niezbędne do wykonywania niemal wszystkich prac badawczych, wdrożeniowych i rutynowych,
nie mogłyby zostać wykorzystane. Konieczny byłby wtedy zakup tych akcesoriów: dozownika,
headspace'a i oprogramowania, pomimo tego, iż jak wskazano wyżej urządzenia te i akcesoria są
posiadane przez zamawiającego i są w pełni sprawne technicznie. W konsekwencji w celu
zapewnienia kompatybilności technicznej chromatografu z posiadaną przez niego pozostałą
infrastrukturą, co ma charakter obiektywny, zamawiający może dokonać zakupu jedynie
chromatografu tożsamego z posiadanym dotychczas, który uległ awarii. Dodać należy, iż
sumaryczny koszt urządzeń i akcesoriów umożliwiających pracę chromatografu przewyższa jego
wartość, co stanowi dodatkowy argument o charakterze gospodarczym a dokonanie zakupu ww.
chromatografu z wolnej ręki będzie zgodne z zasadami racjonalnej gospodarki finansowej.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ
ZAMÓWIENIA:
,,SHIM-POL A. M. Borzymowski" E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Spółka Jawna,
biuro@shim-pol.pl, ul. Lubomirskiego 5, 05-080, Izabelin, kraj/woj. mazowieckie

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ
ZAMÓWIENIA:
Naro.fgw!/
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