Negocjacje z ogłoszeniem – nr ref. ZP/08/20

____________________________________________________________________________

……………………………
ZATWIERDZAM

INFORMACJE I WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROWADZONEGO
POSTĘPOWANIA W ROZUMIENIU PRZEPISU
ART. 37 UST. 3 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na obsługę logistyczną ekspedycji IGF PAN na Antarktydę
Wschodnią (nr ref. sprawy: ZP/08/20)
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I.

Informacje ogólne
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Instytut Geofizyki
Polskiej Akademii Nauk
ul. Księcia Janusza 64
01 – 452 Warszawa
http://www.igf.edu.pl
adres skrzynki ePUAP: /IGFPAN/SkrytkaESP
NIP: 525-000-85-60
REGON: 000325908
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a
Wykonawcami
odbywa
się
przy
użyciu
miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
poczty elektronicznej: zamówieniapubliczne@igf.edu.pl.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca
posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz
informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie
korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,
dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na
ePUAP.
7. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania
o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na
miniPortalu oraz stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Informacji (udostępniony
przez Zamawiającego w wersji elektronicznej).
8. Wykonawca składa wniosek za pośrednictwem Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP
i udostępnionego również na miniPortalu. We wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki
ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana
z postępowaniem.
9. Wniosek powinien być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci
elektronicznej w formacie danych doc, docx, PDF i podpisana kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Sposób złożenia wniosku, w tym zaszyfrowania
opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Wniosek należy złożyć
w oryginale.
10. Wykonawca może przed upływem terminu do składania wniosków zmienić lub
wycofać wniosek za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na
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miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania wniosku został opisany w Instrukcji
użytkownika dostępnej na miniPortalu.
11. Wykonawca po upływie terminu do składania wniosków nie może skutecznie
dokonać zmiany ani wycofać złożonego wniosku.
12. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 ze
zm.), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny
zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia
„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami
stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
13. Do wniosku należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, a następnie wraz z wnioskiem skompresować do jednego pliku
archiwum (ZIP). Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Informacje zawarte w
oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
II.

Tryb zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie „negocjacji z ogłoszeniem”
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”.
2. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

III.

Opis przedmiotu zamówienia
1. Obsługa logistyczna ekspedycji IGF PAN do Oazy Bungera położonej na
terenie Antarktydy Wschodniej w sezonie 2020/21 lub 2021/22, której
przedmiotem jest:
1.1. Przetransportowanie od 2 do 5 osób z dowolnego portu morskiego na
terytorium Unii Europejskiej, Rosji, Australii albo RPA do Stacji im. A.B.
Dobrowolskiego (Antarktyda Wschodnia, Oaza Bungera /66°16′29″S,
100°45′00″E /) i z powrotem;
1.2. Przetransportowanie do 15 ton ładunku (w tym do 3 kontenerów 20stopowych) z dowolnego portu morskiego na terytorium Unii Europejskiej,
Rosji, Australii albo RPA do Stacji im. A.B. Dobrowolskiego (Antarktyda
Wschodnia, Oaza Bungera /66°16′29″S, 100°45′00″E /) i z powrotem (w tym
- co najmniej jeden kontener 20-stopowy);
1.3. Wsparcie logistyczne uczestników wyprawy IGF PAN w trakcie pobytu w
Oazie Bungera, w tym możliwość transportu helikopterem na trasie statek –
Oaza Bungera – statek oraz zapewnienie możliwości przeprowadzenia akcji
ratunkowej członkom ekspedycji IGF PAN podczas pobytu w Oazie
Bungera.
2. Planowany termin ekspedycji to antarktyczny sezon letni 2020/21 lub 2021/22.
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3. Szczegółowa trasa i harmonogram wyprawy będą przedmiotem negocjacji
z Wykonawcami.
4. Określenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
60000000-8 – Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów);
63700000-6 – Usługi dodatkowe w zakresie transportu lądowego, wodnego
i lotniczego;
5. Wniosek należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego
również na miniPortalu do dnia 04.09.2020 do godziny 12.00.
6. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania wniosku ma
data i godzina złożenia oferty na ePUAP.
7. Pozostałe
informacje
dotyczące
postępowania
zawarte
zostały
w ogłoszeniu o zamówieniu nr 2020/S 150 – 368242 z dnia 05.08.2020 r.
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