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Białystok: Dostawa, montaż i uruchomienie 2 urządzeń rentgenowskich
do prześwietlenia bagażu oraz 2 bramkowych wykrywaczy metalu w

sądach apelacji białostockiej
Numer ogłoszenia: 303822  2015; data zamieszczenia: 10.11.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny , ul. Mickiewicza 5, 15213 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 7430470,
faks 085 7329001.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialystok.sa.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa, montaż i uruchomienie 2 urządzeń
rentgenowskich do prześwietlenia bagażu oraz 2 bramkowych wykrywaczy metalu w sądach apelacji
białostockiej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: część 1: Dostawa, montaż i
uruchomienie 2 urządzeń rentgenowskich do prześwietlenia bagażu do Sądu Rejonowego w Wyszkowie ( 1 szt.)
oraz do Sądu Rejonowego w Sokółce (1 szt.). część 2: Dostawa, montaż i uruchomienie 2 bramkowych
wykrywaczy metalu do Sądu Rejonowego w Suwałkach(1szt.) oraz do Sądu Rejonowego w Grajewie (1 szt.)..
II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.12.00.001.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wyznacza wadium w wysokości: a)1 500 złotych (słownie: jeden
tysiąc pięćset złotych). na 1 część zamówienia, b) 500 złotych (słownie: pięćset złotych) na 2 część
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zamówienia. W przypadku składania ofert w kilku częściach zamówienia kwoty wadium podlegają zsumowaniu
dla części, dla których składana jest oferta 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest
zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e)
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rowoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 4. Wadium
wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy w BGK nr 93 1130 1017 0021 1001
6890 0004 z zalecanym dopiskiem: wadium dot. G24118/15 oraz numerem NIP Wykonawcy. 5. Oryginały
gwarancji lub poręczeń muszą być złożone w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku, ul. Mickiewicza 5, 15213
Białystok w kasie czynnej w dniach urzędowania sądu w godz.8.00  14.00.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający wymaga w tym zakresie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez
wykazanie realizacji przynajmniej jednej w ciągu ostatnich trzech lat : Dot. części 1
Dostawy, montażu i uruchomienie systemów lub urządzeń nadzoru i bezpieczeństwa o
wartości nie mniejszej niż 160 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) brutto;
Dot. części 2 Dostawy, montażu i uruchomienie systemów lub urządzeń nadzoru i
bezpieczeństwa o wartości nie mniejszej niż 35 000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy
złotych) brutto; Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część zamówienia
może udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji
przynajmniej jednej w ciągu ostatnich trzech lat dostawy o wartości łącznej dla tych
części, na które składa ofertę.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający wymaga w tym zakresie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający wymaga w tym zakresie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Udokumentowanie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności na minimum: Dot. części 1160 000 zł (słownie: sto
sześćdziesiąt tysięcy złotych) brutto; Dot. części 2  35 000 zł (słownie: trzydzieści pięć
tysięcy złotych) brutto; W sytuacji gdy wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną
część zamówienia minimalna kwota ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzenia działalności jest łączną sumą kwot ubezpieczenia dla części, na
które wykonawca składa ofertę

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ



10.11.2015 3038222015.html

file:///C:/Users/jfiedoruk/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MJIZKE2L/3038222015.html 3/5

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również  wykonywanych,
głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest
krótszy   w  tym okresie, wraz z podaniem  ich wartości, przedmiotu, dat wykonania  i podmiotów, na
rzecz  których  dostawy  lub  usługi  zostały  wykonane,  oraz  załączeniem  dowodów,  czy  zostały
wykonane lub są wykonywane należycie;

opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku,  inny  dokument  potwierdzający,  że  wykonawca  jest
ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z
przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące
podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku,  inny  dokument  potwierdzający,  że  inny  podmiot  jest
ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z
przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności
gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy wymagają wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji,  w  celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne  zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  potwierdzające,  że  wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków,  lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub wstrzymanie w  całości  wykonania  decyzji
właściwego  organu    wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub wstrzymanie w  całości  wykonania  decyzji
właściwego  organu    wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca  powołujący  się  przy  wykazywaniu  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  na
zasoby  innych podmiotów, które będą brały udział w  realizacji  części zamówienia, przedkłada  także
dokumenty  dotyczące  tego  podmiotu  w  zakresie  wymaganym  dla  wykonawcy,  określonym  w  pkt
III.4.2.
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III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie  otwarto  jego  likwidacji  ani  nie  ogłoszono  upadłości    wystawiony  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne  i zdrowotne albo że
uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub
wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu    wystawiony  nie  wcześniej  niż  3
miesiące przed upływem  terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Formularz ofertowy wykonawcy  Załącznik nr 1 SIWZ, Formularz cenowy  Załącznik nr 2 SIWZ , Formularz
porównawczy: charakterystyki zamawianego sprzętu oraz charakterystyki oferowanego sprzętu  Załącznik nr 5
SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie
prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bialystok.sa.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sąd Apelacyjny w
Białymstoku ul. Mickiewicza 5 15213 Białystok Pokój nr 146.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.11.2015
godzina 10:00, miejsce: Sąd Apelacyjny w Białymstoku ul. Mickiewicza 5 15213 Białystok Pokój nr 146.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I  INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa, montaż i uruchomienie 2 urządzeń rentgenowskich do prześwietlenia bagażu
w sądach apelacji białostockiej..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa, montaż i
uruchomienie 2 urządzeń rentgenowskich do prześwietlenia bagażu do Sądu Rejonowego w
Wyszkowie ( 1 szt.) oraz do Sądu Rejonowego w Sokółce (1 szt.)..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.12.00.001.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.12.2015.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena  95
2. Warunki gwarancji na oferowane urządzenia  5

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa, montaż i uruchomienie 2 bramkowych wykrywaczy metalu w sądach apelacji
białostockiej.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa, montaż i
uruchomienie 2 bramkowych wykrywaczy metalu do Sądu Rejonowego w Suwałkach(1szt.) oraz do
Sądu Rejonowego w Grajewie (1 szt.)..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.12.00.001.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.12.2015.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena  95
2. Warunki gwarancji na oferowane urządzenia  5


