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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Instytut Nowych Syntez Chemicznych Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A

Miejscowość:  Puławy Kod pocztowy:  24-110 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 814731411

Osoba do kontaktów:  Jolanta Kobus

E-mail:  jolanta.kobus@ins.pulawy.pl Faks:  +48 814731748

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.ins.pulawy.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa instalacji badawczych i aparatury laboratoryjnej dla Centrum Badawczego Nawozów.

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Dostawa instalacji badawczych i aparatury laboratoryjnej dla Centrum Badawczego Nawozów.
Przedmiot zamówienia obejmuje następujące części:
1. Mieszalnik intensywny o uniwersalnym zastosowaniu
2. Przyrząd do pomiaru napięcia powierzchniowego cieczy
3. Badawcza instalacja do wytwarzania kwasu fosforowego
4. Chromatograf gazowy z detektorami TCD i BID oraz przystawką ,,hedspace’’
5. WDXRF z wyposażeniem preparatywnym, analitycznym i sterującym wraz z oprogramowaniem
6. Instalacja krystalizacji, pracująca w systemie ciągłym i periodycznym
7. Reaktor – krystalizator ciśnieniowy
8. Krystalizator z kalorymetrem i sondą do pomiaru wielkości populacji cząstek
9. Testowy filtr ciśnieniowy
10. Termograwimetr TGA/DSC
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 7:
1. Specyfikacja Techniczna Nr 11002-29.00
2. Specyfikacja Techniczna Nr 11002-30.00
3. Specyfikacja Techniczna nr 11002-31.00
4. Specyfikacja Techniczna Nr 11002-32.00
5. Specyfikacja Techniczna Nr 11002-33.00
6. Specyfikacja Techniczna Nr 11002-34.00
7. Specyfikacja Techniczna Nr 11002-35.00
8. Specyfikacja Techniczna Nr 11002-36.00
9. Specyfikacja Techniczna Nr 11002-37.00
10. Specyfikacja Techniczna Nr 11002-38.00
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi
w dokumentacji technicznej, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami a w
szczególności z zachowaniem Polskich Norm, przenoszących normy europejskie lub norm innych państw
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.
Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu,
oraz posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą
przenoszącą normy europejskie lub aprobatą techniczną.
Wymagany minimalny okres gwarancji:
1. dla części Nr 1 – 24 m-ce od daty protokołu odbioru końcowego
2. dla części Nr 2 – 24 m-ce od daty protokołu odbioru końcowego
3. dla części Nr 3 – 24 m-ce od daty protokołu odbioru końcowego
4. dla części Nr 4 – 24 m-ce od daty protokołu odbioru końcowego
5. dla części Nr 5 – 24 m-cy od daty protokołu odbioru końcowego
6. dla części Nr 6 – 12 m-cy od daty protokołu odbioru końcowego
7. dla części nr 7 – 12 m-cy od daty protokołu odbioru końcowego
8. dla części Nr 8 – 12 m-cy od daty protokołu odbioru końcowego
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9. dla części Nr 9 – 24 m-ce od daty protokołu odbioru końcowego
10.dla części Nr 10 – 24 m-ce od daty protokołu odbioru końcowego
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości zamówienia zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 38500000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
INS/ZBN-16/2015

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_jkobus
Dane referencyjne ogłoszenia:   2015-070737   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 104-188721  z dnia:  02/06/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
28/05/2015  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4.

Zamiast:
08/07/2015   Godzina: 10:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
16/07/2015   Godzina: 10:30
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8

Zamiast:
08/07/2015   Godzina: 10:45
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
16/07/2015   Godzina: 10:45
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert dotyczy części Nr 5 - WDXRF z wyposażeniem preparatywnym,
analitycznym i sterującym wraz z oprogramowaniem

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/06/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-082981
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