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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:393374-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Analityczne lub naukowe pakiety oprogramowania
2021/S 148-393374

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk
Krajowy numer identyfikacyjny: 5250008896
Adres pocztowy: ul. Twarda 51/55
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-818
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Osłowska-Lesiak
E-mail: beatao@twarda.pan.pl 
Tel.:  +48 226978724
Faks:  +48 226206223
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ing.pan.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ingpan

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ingpan
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/ingpan
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
Inna działalność: badania naukowe

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa jednostanowiskowego, specjalistycznego oprogramowania do konstrukcji zbilansowanych przekrojów 
geologicznych
Numer referencyjny: DZP-2310-3/2021

II.1.2) Główny kod CPV
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48461000 Analityczne lub naukowe pakiety oprogramowania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednostanowiskowego, specjalistycznego oprogramowania do 
konstrukcji zbilansowanych przekrojów geologicznych. Zamówienie obejmuje wieczystą licencję typu 
standalone na używanie programu.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 141 120.02 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instytut Nauk Geologicznych PAN
ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednostanowiskowego, specjalistycznego oprogramowania do 
konstrukcji zbilansowanych przekrojów geologicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 40
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 141 120.02 PLN

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
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
3. Przedmiot zamówieniajest finansowany w ramach projektu: Synergia badań biogeochemicznych, 
geologicznych i geofizycznych w poszukiwaniu węglowodorów we wgłębnych fałdach Karpat fliszowych”- 
umowa z dnia 28.08.2019 r. nr: POIR.04.01.01-00-0038/18-00.Projekt jest współfinansowany ze środków UE w 
ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 Oś priorytetowa IV Zwiększenie potencjał

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
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III.1) Warunki udziału

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunków w powyższym 
zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów:Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w SWZ (załączniknr3 do SWZ).
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach określonych we wzorze umowy i ustawie uPzp.
4. Zmiany umowy nie mogą naruszać postanowień ustawy uPzp.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura ograniczona

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: 10/09/2021
Czas lokalny: 11:00

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: 05/11/2021

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
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składa się na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu 
Zamówienia sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu 

03/08/2021 S148
https://ted.europa.eu/TED

3 / 5



Dz.U./S S148
03/08/2021
393374-2021-PL

4 / 5

wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie dyrektywy Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 
2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE 
L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej JEDZ.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert tymczasowo zastępujący wymagane przez 
Zamawianego podmiotowe środki dowodowe.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie JEDZ składa 
każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków 
udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu .
5. Wykonawca może wykorzystać JEDZ złożony w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli 
potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe.
6. Do oferty należy dołączyć JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.
7. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca wypełniając JEDZ ograniczył się do wypełnienia w części 
IV: ,,Kryteria kwalifikacji‘’ jedynie do punktu a: ,,Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów 
kwalifikacji’’ i nie musi wypełniać sekcji A, B, C, D.
8. Ponadto Wykonawca złoży wraz z ofertą:
1) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu lub podpisania umowy (o ile 
nie wynika z dokumentów rejestracyjnych) – zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452).
2) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo lub inny dokument do 
reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) Oświadczenie (na formularzu oferty) dotyczące spełnienia przez zaoferowane oprogramowanie wszystkich 
wymaganych parametrów wraz z:
a) podaniem pełnej nazwy oprogramowania wraz z wersją (jeśli dotyczy),
b) jeśli oprogramowanie składa się z modułów, oprócz nazwy – podanie pełnej listy modułów,
c) podaniem sposobu dostawy oprogramowania (rodzaj nośnika, klucze),
d) podaniem rodzaju i czasu trwania licencji.

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: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587777
Faks:  +48 224587700

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą 
ponieśćszkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony 
prawnejokreślone w dziale VI ustawy. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy 
czynności Zamawiającego podjętej wpostępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do 
której Zamawiający jest zobowiązany napodstawie ustawy. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub 
zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzucasię niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe 
przedstawienie zarzutów, określać żądanie orazwskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 
wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej 
w postaci papierowej albow postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 
kwalifikowanym podpisemelektronicznym. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed 
upływem terminu do wniesienia odwołaniaw taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 
terminu do jego wniesienia, jeżeliprzesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia 
przy użyciu środków komunikacjielektronicznej. 6. Odwołanie wnosi się w terminie: 6.1. 10 (dziesięciu) dni od 
dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jegowniesienia – jeżeli zostały 
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15(piętnastu) dni – jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób; 6.2. 10 (dziesięciu) dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lubzamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – wobec treści ogłoszenia oraz wobec 
postanowień SIWZ; 6.3. 10 (dziesięciu) dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
staranności można byłopowziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – 
wobec czynności innych niżokreślone w pkt 6.1 i 6.2 powyżej. 7. W przypadku wniesienia odwołania wobec 
treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZZamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 
8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 
ulegazawieszeniu

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@gov.pl 
Tel.:  +48 224587777
Faks:  +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/07/2021
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