
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Dostawa magnetronów dla potrzeb stacji radarowych Zautomatyzowanego Systemu
Radarowego Nadzoru polskich obszarów morskich (ZSRN).

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Morski Oddział Straży Granicznej im. płk. Karola Bacza

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190241779

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Oliwska 35

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-563

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.mosg@strazgraniczna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.morski.strazgraniczna.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa magnetronów dla potrzeb stacji radarowych Zautomatyzowanego Systemu
Radarowego Nadzoru polskich obszarów morskich (ZSRN).

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-60b76a72-ff33-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00154041/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-19 11:40

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
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2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.morski.strazgraniczna.pl/mor/zamowienia/zamowienia-ogloszone

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/mosg

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)
Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie elektronicznej: a)
Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s, b) Komputer
klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy,
jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - lub ich nowsze wersje,
c) Zainstalowana przeglądarka internetowa: Internet Explorer 11, Firefox ver. 46 i późniejsze, Chrome
ver. 45 lub późniejsze, Opera ver. 37 lub późniejsze, d) Włączona obsługa JavaScript,
e) Oprogramowanie Java ver. 1.8, f) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny umożliwiający
obsługę formatów .pdf. Uwaga: Do założenia konta na platformie elektronicznej wymagany jest
certyfikat kwalifikowany, wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego
podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi
bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji
elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173 ze zm.), podpis zaufany lub podpis osobisty. 2)
Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: .xml, .pdf,
.doc, .docx, .xls lub .xlsx. 3) Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
a) Plik załączony przez Wykonawcę na platformie elektronicznej i zapisany, nie jest widoczny dla
Zamawiającego, ponieważ widnieje w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku
dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
b) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę elektroniczną stanowi przypięta do dokumentu
elektronicznego data oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdujące się na potwierdzeniu generowanym
przez system. c) Czas serwera jest synchronizowany z czasem udostępnionym przez Główny Urząd
Miar, 
za datę odebrania danych od Wykonawcy uznaje się czas zapisu danych, a następnie wyświetlenia
informacji o pozytywnym przyjęciu Oferty do systemu.
4) Szczegółowe informacje dotyczące obsługi platformy elektronicznej znajdują się w „Instrukcji obsługi
Portalu e-Usług SmartPZP”, dostępnej na stronie platformy elektronicznej pod adresem
https://portal.smartpzp.pl/mosg/elearning.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
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polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 10/ZP/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do stacji radarowych Zautomatyzowanego
Systemu Radarowego Nadzoru polskich obszarów morskich TERMA SCANTER 2001, zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do
Specyfikacji

4.2.6.) Główny kod CPV: 32352100-6 - Części sprzętu radiowego i radarowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oceniane będą tylko oferty niepodlegające odrzuceniu. Podczas oceny
ofert, oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. 
Końcowa liczba przyznanych punktów ofercie (P) stanowi sumę punktów za kryteria: Cena (C),
Gwarancja jakości na dostarczone urządzenie (G), Czas dostawy nowego urządzenia w przypadku
stwierdzenia wady dostarczonego urządzenia (T).
P = C + G + T
Oceniona jako najkorzystniejsza, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, zostanie oferta, która
uzyska najwyższą liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o
najwyższej wadze.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60
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Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak
dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na dostarczone urządzenia (G)

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy nowego urządzenia w przypadku stwierdzenia wady
dostarczonego urządzenia (T)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej.

Wykonawca musi wykazać, że wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co
najmniej dwa zamówienia, z których każde obejmowało swoim zakresem dostawę urządzeń
(części eksploatacyjnych) do systemu radarowego TERMA, o wartości jednostkowej każdego z
zamówień równej lub wyższej 100.000,00 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunek udziału w
postępowaniu dotyczący posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, określony w punkcie 3.2.
ppkt 4 Specyfikacji tj: wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów
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określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a
jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1) Na potwierdzenie, że oferowane urządzenia spełniają określone w Opisie przedmiotu
zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji wymagania, Zamawiający wymaga
złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych stanowiących karty katalogowe
oferowanych magnetronów uwzględniające wymagania zawarte w Opisie przedmiotu
zamówienia i zawierające co najmniej informacje w zakresie: 
a) częstotliwości roboczej (ang. Operating frequency), 
b) minimalnej wyjściowej mocy szczytowej (ang. Minimum peak output power), 
c) rodzaju zastosowanego magnesu (ang. Magnet), 
d) rodzaju zastosowanego chłodzenia.
2) W związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego tolerancji parametrów, o których mowa w
Opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić dopuszczane
tolerancje parametrów i zaoferować urządzenia, które już w karcie katalogowej uwzględniają
dopuszczalne tolerancje parametrów i wskazać konkretne parametry oferowanych urządzeń,
mieszczących się w granicach tolerancji określonych przez Zamawiającego.
3) Karty katalogowe lub inne dokumenty oferowanych urządzeń muszą zawierać niezbędne
informacje, które umożliwią Zamawiającemu ocenę zgodności oferty z Opisem przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w tabelach parametrów wymaganych określonych
w załączniku nr 1 do Specyfikacji.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Karty katalogowe oferowanych magnetronów uwzględniające wymagania zawarte w Opisie
przedmiotu zamówienia i zawierające co najmniej informacje w zakresie: 
a) częstotliwości roboczej (ang. Operating frequency), 
b) minimalnej wyjściowej mocy szczytowej (ang. Minimum peak output power), 
c) rodzaju zastosowanego magnesu (ang. Magnet), 
d) rodzaju zastosowanego chłodzenia.
W związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego tolerancji parametrów, o których mowa w
Opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić dopuszczane
tolerancje parametrów i zaoferować urządzenia, które już w karcie katalogowej uwzględniają
dopuszczalne tolerancje parametrów i wskazać konkretne parametry oferowanych urządzeń,
mieszczących się w granicach tolerancji określonych przez Zamawiającego.
Karty katalogowe lub inne dokumenty oferowanych urządzeń muszą zawierać niezbędne
informacje, które umożliwią Zamawiającemu ocenę zgodności oferty z Opisem przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w tabelach parametrów wymaganych określonych
w załączniku nr 1 do Specyfikacji.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
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6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, każdy z
Wykonawców zobowiązany jest wykazać brak podstaw wykluczenia. 
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawców w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wymaga się, by warunek określony w
pkt 3.2. ppkt 4 Specyfikacji spełniał samodzielnie co najmniej jeden z tych Wykonawców lub tych
podmiotów w całości. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę
wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w
zakresie wynagrodzenia . Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie wyłącznie w
przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w zakresie zmienionej jej wysokości.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-10 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma elektroniczna Zamawiającego pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/mosg

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-10 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków prawnych. Podmiot udostępniający zasoby musi w całości spełniać warunek udziału
w postępowaniu opisany w pkt 3.2. ppkt 4 Specyfikacji (dostępnej wraz z niniwjszym
ogłoszeniem na stronie internetowej prowadzonego postępowania).
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby,
dołącza do oferty zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Specyfikacji. Ww.
zobowiązanie należy złożyć w oryginale. 3) Jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu
udostępniającego zasoby na zasadach, o których mowa w ppkt 1, Zamawiający wymaga od
Wykonawcy złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt 4.9. ppkt 4 Specyfikacji w zakresie
braku podstaw do wykluczenia z postępowania podmiotu udostępniającego zasoby. 4) Jeżeli
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, 
udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda,
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aby Wykonawca w określonym terminie: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub
podmiotami albo b) wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
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