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Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

26-06-2019

Termin składania ofert

15-07-2019

Numer ogłoszenia

1192496

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem: 
- poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej dzp@tu.kielce.pl
na formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem 3 z dopiskiem w tytule wiadomości elektronicznej „Oferta
na dostawę drona CENWIS”. 
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują za
pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres Zamawiającego wskazany w IX.1
3. Jeżeli Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług lub
drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata tj. na serwer
Zamawiającego, przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona. 
5. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami w sprawach dotyczących niniejszego postępowania jest:
imię i nazwisko: Agnieszka Nietrzpiel
tel.: (041) 3424140
adres e-mail: dzp@tu.kielce.pl 
6. Jawność postępowania i udostępnianie dokumentów: 
6.1.Dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie
zamówienia stanowią załączniki do protokołu.
6.2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich
otwarcia.
6.3. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.
6.4. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6.5. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn
technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, Zamawiający
informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.
6.6. Bez zgody Zamawiającego Wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub
środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.
6.7. Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych
przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i
oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż
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odpowiednio w dniu przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub w dniu przekazania
informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach
spełniania tych warunków albo w dniu przekazania informacji o unieważnieniu postępowania.
6.8. Nie podlegają ujawnieniu informacje stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert
zastrzegł, że nie mogą być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
6.9. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały
udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dzp@tu.kielce.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Nietrzpiel

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

413424140

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego Drona z kamerą termowizyjną do pomiarów
temperatury modułów PV dla Laboratorium Przemysłowe Niskoemisyjnych i Odnawialnych Źródeł Energii
Politechniki Świętokrzyskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1
do zapytania.
2. Zamawiający nie dopuszcza realizacji przedmiotu zamówienia w częściach.

3. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenie,
źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego
Wykonawcę to w tym zakresie Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, urządzeń,
towarów równoważnych, jednak o parametrach techniczno-jakościowych nie gorszych niż wskazane lub
stanowiących odpowiedniki produktów wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia. Ponadto
współpraca techniczna oferowanych odpowiedników musi być bezkolizyjna i utrzymana na poziomie nie
niższym niż współpraca produktów wymienionych w niniejszym opisie. 
Wykonawca, który przewiduje stosowanie produktów, urządzeń, towarów równoważnych w stosunku do
tych opisanych przez Zamawiającego ma obowiązek wykazać, że oferowane produkty, urządzenia, towary są
równoważne gdyż spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar wykazania tej zgodności
spoczywa na Wykonawcy. W celu dokonania oceny równoważności oferowanych przez Wykonawcę
produktów, urządzeń, towarów Wykonawca do oferty załączy ich opis ze wykazaniem cech równoważności.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: Kielce Miejscowość: Kielce
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Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyposażenie Laboratorium Przemysłowe Niskoemisyjnych i Odnawialnych Źródeł
Energii Politechniki Świętokrzyskiej w fabrycznie nowy dron z kamerą termowizyjną do pomiarów
temperatury modułów PV .

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego Drona z kamerą termowizyjną do pomiarów
temperatury modułów PV dla Laboratorium Przemysłowe Niskoemisyjnych i Odnawialnych Źródeł Energii
Politechniki Świętokrzyskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1
do zapytania.

Kod CPV

34711200-6

Nazwa kodu CPV

Bezzałogowe statki powietrzne

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w ofercie
jednak nie dłuższym niż:
45 dni roboczych od dnia zawarcia umowy 
2. Miejsce Wykonania Zamówienia:
Kielce, Politechnika Świętokrzyska, Laboratorium Przemysłowe Niskoemisyjnych i Odnawialnych Źródeł
Energii
3. Rozliczenie za przedmiot umowy dokonane zostanie fakturą wystawioną po realizacji zamówienia i
odbiorze przedmiotu umowy. Odbiór dokumentuje się protokołem zdawczo-odbiorczym stwierdzającym
dostawę, sporządzonym przez upoważnionych przedstawicieli stron.
4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia, po spełnieniu
wymogów, o których mowa w pkt 3.
5. Dniem dokonania zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

Załączniki

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 4
Załącznik nr 3
Załącznik nr 2
Załącznik nr 1

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają
niżej wskazane warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1276137
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1276136
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1276135
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1276134
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1276133
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wykażą, iż w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował w sposób należyty co najmniej jedną
dostawę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia o wartości nie niższej niż
32 519,00 zł.
W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca złoży wraz z ofertą wykaz
dostaw (co najmniej jednej) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 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, oraz załączeniem
dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

Warunki zmiany umowy

1. Wszystkie istotne postanowienia umowy, które maja wiązać strony zawiera wzór umowy stanowiący
załącznik nr 4 do zapytania. 
2. Postanowienia zawarte we wzorcu umowy nie podlegają negocjacjom.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie przedmiotu
zamówienia, w sytuacji gdy urządzenia wchodzące w jego zakres zostaną wycofane z rynku przez
producenta, a wykonawca zaproponuje urządzenia o takich samych lub lepszych parametrach jak wymagane
w opisie przedmiotu zamówienia bez zmiany ceny.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wykaz dostaw (co najmniej jednej) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, 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, oraz
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy
były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryterium oceny oferty stanowi 
a) cena - z wagą 50 %,
b) okres gwarancji - z wagą 25%
c) czas lotu drona z kamerami – z wagą 25%
2. Zamawiający dokona oceny ofert, według wyżej wymienionych kryteriów. Punkty przyznawane za
poszczególne kryteria będą liczone wg. następujących wzorów:

a) Cena (C)
Najniższa cena w przetargu
C = ------------------------------- x 100 x Waga

Cena badanej oferty
gdzie:
C – wartość punktowa za kryterium cena

b) Okres gwarancji 
Ocenie podlega zaproponowany w ofercie czasookres udzielonej gwarancji podany w pełnych miesiącach
nie krótszy niż 12 m-cy. Jeżeli Wykonawca poda w ofercie krótszy czas niż 12 miesięcy oferta Wykonawcy
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zostanie odrzucona. Ocena dokonana zostanie w następujący sposób: 
- za udzielenie gwarancji na okres 12 miesięcy Wykonawca otrzyma – 0 punktów
- za zwiększenie okresu gwarancji Zamawiający przyzna 5 pkt za każde kolejne pełne 12 miesięcy, lecz
łącznie nie więcej niż 25 pkt

c) Czas lotu drona z kamerami:
Ocenie podlega zaproponowany w ofercie czas lotu drona z kamerami. Zamawiający dokona oceny na
podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w ofercie w następujący sposób:
- za zaoferowanie drona, którego czasu lotu z kamerami wynosi 15 minut, oferta otrzyma 0 pkt
- za zaoferowanie drona, którego czasu lotu z kamerami wynosi 16-20 minut, oferta otrzyma 10 pkt
- za zaoferowanie drona, którego czasu lotu z kamerami wynosi 21-25 minut, oferta otrzyma 20 pkt
- za zaoferowanie drona, którego czasu lotu z kamerami wynosi powyżej 25 minut, oferta otrzyma 25 pkt

Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie czas lotu krótszy niż 15 minut oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

3. Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.
4. Wartość oferty ustala się jako sumę punktów, którą otrzymuje oferta za poszczególne kryteria oceny.

Wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
1) który nie wykazał braku podstaw wykluczenia w sytuacji o której mowa w pkt V.4 zapytania.
2) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo
upadłościowe (t.j,. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344).
Zamawiający pobierze aktualny na dzień otwarcia ofert odpis z właściwego rejestru lub z centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
Rejestr lub ewidencję, do której wpisany jest Wykonawca, Wykonawca wskazuje w formularzu cenowo –
ofertowym.
2. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA

Adres

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

25-314 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

413424100

Fax
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413441684

NIP

6570009774

Tytuł projektu

CENWIS - CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI
REGIONU ŚWIETOKRZYSKIEGO

Numer projektu

RPSW.01.01.00-26-0001/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy
Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie pkt XVIII. 1. 1) Zapytania w którym Zamawiający
przewidział unieważnienie postępowania, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W
odpowiedzi na Zapytanie wpłynęła tylko jedna oferta, która podlega odrzuceniu. Złożona oferta przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - Rendos s.c., os. Oświecenia
49/56, 31-636 Kraków, podlega odrzuceniu na podstawie pkt XV. 1 Zapytania zgodnie z którym oferty
podlegają odrzuceniu w przypadku, gdy ich treść nie spełnia wymogów wskazanych w Zapytaniu
ofertowym, nie zostały uzupełnione w zakresie dokumentów lub oświadczeń wymaganych w Zapytaniu w
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie lub wniesione zostały po terminie przewidzianym na
wniesienie ofert. Treść oferty nie spełnia wymogów wskazanych w Zapytaniu. Wykonawca zobowiązany był
przedłożyć tylko jedną ofertę (pkt VII.1 ). Wykonawca zaoferował dostawę drona za kwotę brutto 67 000,00
PLN natomiast słownie za kwotę pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych. Kwoty podane słownie są względem
siebie prawidłowo podane i prawidłowo wyliczone natomiast cena brutto podana kwotowo zawiera błąd
rachunkowy i względem podanej kwotowo ceny netto powinna być o 1 grosz większa niż podana w ofercie.
Na podstawie złożonych oświadczeń nie da się uznać, że Wykonawca złożył tylko jedną ofertę i dokonać
poprawy w treści złożonej oferty. Zatem na ten sam przedmiot do upływu terminu składania ofert –
15.07.2019 r. zostały złożone dwie oferty przez jednego Wykonawcę. 
W dniu 24 lipca 2019 r. Wykonawca poinformował Zamawiającego drogą e-mail, że w złożonej ofercie
dostrzegł błędy w zakresie ceny oferowanego drona oraz dokonał zmiany kalkulacji pierwotnie podanej
kwotowo ceny netto, oraz podatku VAT oraz zmiany kwot podanych słownie. Jednocześnie Wykonawca
poinformował, że w załącznikach do wiadomości Wykonawca przesłał poprawioną ofertę z prawidłową
kalkulacją. Zgodnie z pkt XI. 6 Zapytania zmiana i wycofanie oferty może być dokonana przez Wykonawcę
przed upływem terminu do składania ofert. Zgodnie z pkt XI.7 Zapytania oferty złożonej po terminie nie
otwiera się i nie bierze pod uwagę w związku z powyższym Zamawiający nie dokonał otwarcia załączników
do e-mali – nowej oferty.


