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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:188721-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Puławy: Aparatura kontrolna i badawcza
2015/S 104-188721

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Instytut Nowych Syntez Chemicznych
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A
Osoba do kontaktów: Jolanta Kobus
24-110 Puławy
POLSKA
Tel.:  +48 814731411
E-mail: jolanta.kobus@ins.pulawy.pl
Faks:  +48 814731748
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.ins.pulawy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: instytut badawczy

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: badania i rozwój

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

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

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kod NUTS PL315

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:188721-2015:TEXT:PL:HTML
mailto:jolanta.kobus@ins.pulawy.pl
www.ins.pulawy.pl
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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
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 29.1.2004 Prawo zamówień
publicznych.
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II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38500000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2) Informacje o opcjach

II.2.3) Informacje o wznowieniach

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.8.2015. Zakończenie 30.10.2015

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Mieszalnik intensywny o uniwersalnym zastosowaniu
1) Krótki opis

Intensywny mieszalnik wielkości badawczo-laboratoryjnej do pracy w trybie szarżowym o uniwersalnym
zastosowaniu, czyli do przygotowywania mas o dowolnej konsystencji (suchej, plastycznej, pasty, gęstwy, w
pełni płynnej) oraz do granulacji.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38500000

3) Wielkość lub zakres
Sztuka 1.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Przyrząd do pomiaru napięcia powierzchniowego cieczy
1) Krótki opis

Przyrząd do pomiaru napięcia powierzchniowego i gęstości cieczy typu: automatyczny tensjometr do pomiaru
napięcia powierzchniowego metodą pierścienia i płytki.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38500000

3) Wielkość lub zakres
Sztuk 1.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: Badawcza instalacja do wytwarzania kwasu fosforowego
1) Krótki opis
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i rozruch instalacji badawczej do wytwarzania kwasu
fosforowego składającej się z części o skali laboratoryjnej i o skali ćwierćtechnicznej.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38500000

3) Wielkość lub zakres
Sztuk 1.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
Nazwa: Chromatograf gazowy z detektorami TCD i BID oraz przystawką ,,hedspace''
1) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego chromatografu gazowego z detektorami TCD i BID
oraz przystawką „hedspace”.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38500000

3) Wielkość lub zakres
Sztuk 1.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5
Nazwa: WDXRF z wyposażeniem preparatywnym, analitycznym i sterującym wraz z oprogramowaniem
1) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją fabrycznie nowego fluorescencyjnego spektrometru
rentgenowskiego z dyspersją długości fali (WDXRF) z wyposażeniem preparatywnym, analitycznym i
sterującym wraz z oprogramowaniem.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38500000

3) Wielkość lub zakres
Sztuk 1.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6
Nazwa: Instalacja krystalizacji, pracująca w systemie ciągłym i periodycznym
1) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i rozruch kompletnej instalacji badawczej do krystalizacji,
pracującej w systemie ciągłym lub periodycznym.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38500000

3) Wielkość lub zakres
Sztuk 1.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Część nr: 7
Nazwa: Reaktor – krystalizator ciśnieniowy
1) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest reaktor – krystalizator ciśnieniowy – urządzenie umożliwiające prowadzenie
reakcji w warunkach podwyższonego ciśnienia i temperatury.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38500000

3) Wielkość lub zakres
Sztuka 1.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8
Nazwa: Krystalizator z kalorymetrem i sondą do pomiaru wielkości populacji cząstek
1) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest laboratoryjny reaktor – krystalizator z kalorymetrem i sondą do pomiaru wielkości
populacji cząstek. Jest to urządzenie do badania procesu krystalizacji składników nawozowych zarówno
głównych jak i mikroelementów o zaprogramowanej wielkości cząstek, która będzie kontrolowana w trakcie
procesu przez sondę do pomiaru wielkości populacji cząstek.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38500000

3) Wielkość lub zakres
Sztuk 1.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9
Nazwa: Testowy filtr ciśnieniowy
1) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest testowy filtr ciśnieniowy –urządzenie do pomiarów (testów) filtracji poreakcyjnych
zawiesin chemicznych w warunkach podwyższonego ciśnienia.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38500000

3) Wielkość lub zakres
Sztuk 1.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 10
Nazwa: Termograwimetr TGA/DSC
1) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest Termograwimetr TGA/DSC – urządzenie do analizy termicznej TGA z sensorem
DSC w zakresie temperatur od RT do min. 1600°C.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38500000
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3) Wielkość lub zakres
Sztuk 1.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
— dla części Nr 1 – 7.000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych)
— dla części Nr 2 – 1.000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych)
— dla części Nr 3 – 24.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia cztery tysięce złotych)
— dla części Nr 4 – 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
— dla części Nr 5 – 60.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysiący złotych)
— dla części Nr 6 – 7.000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych)
— dla części Nr 7 – 13.000,00 PLN (słownie: trzynaście tysięcy złotych)
— dla części Nr 8 – 30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)
— dla części Nr 9 – 4.500,00 PLN (słownie: cztery tysiące pięćset złotych)
— dla części Nr 10 – 7.000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnosi się w PLN.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu, na konto Zamawiającego
numer konta PLN – 03 1240 2412 1111 0000 3610 6855
z dopiskiem:
„Wadium w przetargu nieograniczonym: Dostawa instalacji badawczych i aparatury laboratoryjnej dla Centrum
Badawczego Nawozów – Część Nr … – znak INS/ZBN-16/2015”,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9.11.2000 o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany powyżej.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na wskazanym powyżej rachunku bankowym.
Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku
Zamawiającego.
W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być, co najmniej
gwarancją nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego
wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez
jakichkolwiek zastrzeżeń.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności
wadium albo, jeżeli nie jest możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza.
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Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez Wykonawcę tzn.:
a) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do podpisania oferty kopię
polecenia przelewu na konto Zamawiającego, lub
b) oryginał dokumentu będący każdą inną formą wadium dopuszczoną przez Zamawiającego.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zgodnie ze wzorem umowy.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Warunki udziału w
postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia
2) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób
zdolnych do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia
2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.
2.1. Opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. W zakresie pkt 1.1) warunki udziału w postępowaniu zostaną spełnione, jeżeli: wykonawca wykaże, że w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli wykonawca działa krócej, w tym okresie)
wykonał należycie co najmniej 1 dostawę:
1) dla części Nr 1 – mieszalnika intensywnego o uniwersalnym zastosowaniu, o wartości co najmniej 200.000
PLN netto,
2) dla części Nr 2 – przyrządu do pomiaru napięcia powierzchniowego cieczy, o wartości co najmniej 30.000
PLN netto,
3) dla części nr 3 – badawczej instalacji do wytwarzania kwasu fosforowego, o wartości co najmniej 600.000
PLN netto,
4) dla części Nr 4 – chromatografu gazowego z detektorami TCD i BID oraz przystawką ,,hedspace'', o wartości
co najmniej 300.000 PLN netto,
5) dla części Nr 5 – WDXRF z wyposażeniem preparatywnym, analitycznym i sterującym wraz z
oprogramowaniem, o wartości co najmniej 1 500.000 PLN netto,
6) dla części Nr 6 – Instalacja krystalizacji, pracującej w systemie ciągłym i periodycznym, o wartości co
najmniej 200.000 PLN netto,
7) dla części nr 7 – reaktor – krystalizator ciśnieniowy, o wartości co najmniej 350.000 PLN netto,
8) dla części Nr 8 – krystalizator z kalorymetrem i sondą do pomiaru wielkości populacji cząstek, o wartości co
najmniej 800.000 PLN netto,
9) dla części Nr 9 – testowy filtr ciśnieniowy, o wartości co najmniej 130.000 PLN netto,
10) dla części Nr 10 – termograwimetr TGA/DSC, o wartości co najmniej 200.000 PLN netto,
z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawa została wykonana
wraz z dowodami potwierdzającymi należyte jej wykonanie.
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2. W zakresie pkt 1.2) Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający, w celu oceny cz Wykonawca będzie
dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz
oceny czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów
będzie żądał dokumentów dotyczących:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez
wykonawców dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
określonych w ogłoszeniu o zamówieniu.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
— warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych
muszą zostać spełnione przez Wykonawców łącznie,
— brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, w okolicznościach, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych musi zostać wykazany przez każdego z
Wykonawców,
— w zakresie warunku opisanego w pkt.2.1.1 niniejszej SIWZ ocena nastąpi w oparciu o przedłożone przez
Wykonawcę lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (konsorcjum)
referencje, które będą oceniane pod względem wartości ogólnej dostaw.
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków zostaną wykluczeni z postępowania o zamówienie
publiczne.
Ocena spełniania warunków odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.
2.2. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1) wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz którzy nie spełniają warunków
udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień
publicznych;
2) wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w
art. 31a ust. 1. lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych
czynności, chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
3) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania;
4) wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, oświadczenia
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków
lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych;
5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn, zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do
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udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6) wykonawców, którzy w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie
naruszyli obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonali lub nienależycie wykonali zamówienie, co zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych,
Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy
złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1, zawierające
błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich
złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone
na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane
wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.
2.3. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo
zamówień publicznych, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany przez Zamawiającego należy
złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1.1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z Załącznikiem Nr 1
dotyczące:
a) posiadania wiedzy i doświadczenia;
b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
1.2) Wykaz wykonanych głównych dostaw – zawierający minimum 1 dostawę wykonaną w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie
a) dla części Nr 1 – mieszalnika intensywnego o uniwersalnym zastosowaniu, o wartości co najmniej 200.000
PLN netto,
b) dla części Nr 2 – przyrządu do pomiaru napięcia powierzchniowego cieczy, o wartości co najmniej 30.000
PLN netto,
c) dla części nr 3 – badawczej instalacji do wytwarzania kwasu fosforowego, o wartości co najmniej 600.000
PLN netto,
d) dla części Nr 4 – chromatografu gazowego z detektorami TCD i BID oraz przystawką ,,hedspace'', o wartości
co najmniej 300.000 PLN netto,
e) dla części Nr 5 – WDXRF z wyposażeniem preparatywnym, analitycznym i sterującym wraz z
oprogramowaniem, o wartości co najmniej 1 500.000 PLN netto,
f) dla części Nr 6 – Instalacja krystalizacji, pracującej w systemie ciągłym i periodycznym, o wartości co najmniej
200.000 PLN netto,
g) dla części nr 7 – reaktor – krystalizator ciśnieniowy, o wartości co najmniej 350.000 PLN netto,
h) dla części Nr 8 – krystalizator z kalorymetrem i sondą do pomiaru wielkości populacji cząstek, o wartości co
najmniej 800.000 PLN netto,
i) dla części Nr 9 – testowy filtr ciśnieniowy, o wartości co najmniej 130.000 PLN netto,
j) dla części Nr 10 – termograwimetr TGA/DSC, o wartości co najmniej 200.000 PLN netto,
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z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawa została wykonana
wraz z dowodami, że dostawa ta została wykonana należycie, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego
ogłoszenia; dowodami, o których mowa powyżej są:
a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
b) oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a).
1.4. Wykonawca, w sytuacji gdy polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów od oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonywaniu zamówienia, w oryginale. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest
przedstawić Zamawiającemu dokumenty dotyczące:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych należy złożyć
następujące dokumenty:
1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy prawo zamówień publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego ogłoszenia;
2. 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 prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
3. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu.
4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu.
5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu.
6. Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy prawo
zamówień publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 4. Oświadczenie powinno być złożone w oryginale
lub kserokopii poświadczonej notarialnie. W przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do grupy
kapitałowej Wykonawca obligatoryjnie zobowiązany jest załączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu wykaz podmiotów należących do grupy kapitałowej, do której przynależy.
7. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt. 1, 2;
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8. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu złożenia wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób
nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
c) w zakresie pkt 3, 4 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4–8, 10 i 11 ustawy pzp.
Dokumenty, o których mowa w pkt 9 lit. a), b) i c) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
10. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9 zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed
właściwym organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub przed notariuszem. Do terminów tych dokumentów stosuje się zapisy pkt 9.
Wszystkie powyższe dokumenty, z wyjątkiem zobowiązania określonego w pkt 2.3.1.4, winny być złożone
w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę – poświadczenie
powinno zawierać zapis odręczny lub w formie pieczęci /za zgodność z oryginałem/. W przypadku składania
elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów,
o których mowa w pkt. 2.3.1.4 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów
winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunki udziału w postępowaniu
zostaną spełnione, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej:
— dla części Nr 1 – 150.000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
— dla części Nr 2 – 30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)
— dla części Nr 3 – 600.000,00 PLN (słownie: sześćset tysięcy złotych)
— dla części Nr 4 – 250.000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy
złotych)
— dla części Nr 5 – 1.700.000,00 PLN (słownie: milion siedemset tysięcy złotych)
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— dla części Nr 6 – 150.000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)
— dla części Nr 7 – 350.000,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych)
— dla części Nr 8 – 800.000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych)
— dla części Nr 9 – 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych)
— dla części Nr 10 – 150.000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający, w celu oceny czy Wykonawca będzie
dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz
oceny czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów
będzie żądał dokumentów dotyczących:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego może przedstawić inny dokument, który w
wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez
wykonawców dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
określone w niniejszym ogłoszeniu.
Dokumenty wymagane:
1. 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 do
wysokości co najmniej:
— dla części Nr 1 – 150.000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
— dla części Nr 2 – 30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)
— dla części Nr 3 – 600.000,00 PLN (słownie: sześćset tysięcy złotych)
— dla części Nr 4 – 250.000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy
złotych)
— dla części Nr 5 – 1.700.000,00 PLN (słownie: milion siedemset tysięcy złotych)
— dla części Nr 6 – 150.000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)
— dla części Nr 7 – 350.000,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych)
— dla części Nr 8 – 800.000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych)
— dla części Nr 9 – 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych)
— dla części Nr 10 – 150.000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Wykonawca, w sytuacji gdy polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów od oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
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wykonywaniu zamówienia, w oryginale. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
Zamawiającemu dokumenty dotyczące:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu.
3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, 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 złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt. 1;
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) 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,
Dokument, o których mowa w pkt 4 lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4 zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed
właściwym organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub przed notariuszem. Do terminów tych dokumentów stosuje się zapisy pkt 4.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
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IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 90
2. Okres gwarancji. Waga 10

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
INS/ZBN-16/2015

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
8.7.2015 - 10:30

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 8.7.2015 - 10:45
Miejscowość:
Puławy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie współfinansowane ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Poski
Wschodniej 2007–2013.

VI.3) Informacje dodatkowe
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 29.1.2004 Prawo zamówień
publicznych.
Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres:
Instytut Nowych Syntez Chemicznych
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy
lub na adres e-mail: ins@ins.pulawy.pl

mailto:ins@ins.pulawy.pl
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Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej.
Wykonawcy i Zamawiający porozumiewać się będą pisemnie drogą korespondencji elektronicznej lub telefaksu
– nr +48 814731748. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje przekazane za pomocą
telefaksu lub korespondencji elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata
przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.
W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:
Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela/partnera
wiodącego.
Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie
upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – należy załączyć je do oferty.
Przedstawiciel wiodący/partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu
każdego i na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu – do oferty
należy załączyć stosowne oświadczenie.
Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązań.
Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie żądał przekazania kopii (potwierdzonej za zgodność z
oryginałem) umowy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie konsorcjum lub spółki cywilnej,
podpisanej przez wszystkich partnerów lub wspólników przy czym termin, na jaki została zawarta umowa
konsorcjum lub spółki cywilnej nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
Wykonawca może zlecić wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom z zastrzeżeniem
wskazania w ofercie części zamówienia, którą zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.
Dopuszcza się możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:
12.6.1. zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonych w Artykule 2, odpowiednio
do przepisów prawa wprowadzających zmianę.
12.6.2. terminów realizacji przedmiotu umowy, gdy jest ona spowodowana:
a) następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego takich jak utrudnienia, zawieszenia prac lub
przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu,
b) koniecznością wykonania innej umowy lub czynności powiązanych z niniejszą umową,
12.6.3. osób przewidzianych do koordynacji umowy.
12.6.4. treści Załącznika Nr 2 gdy jest ona spowodowana koniecznością uwzględnienia postępu technicznego,
technologią wykonania, dostępnością surowców, półfabrykatów lub komponentów albo koniecznością
dostosowania do obowiązujących przepisów prawa,
12.7. Strony zamienią treść w umowy w zakresie dopuszczalnych zmian w sposób następujący:
ad.12.6.2.a)- terminy realizacji umowy zostaną zmienione o czas zaistniałej okoliczności
ad.12.6.2b) –terminy realizacji umowy zostaną zmienione o czas potrzebny do wykonania innej umowy bądź
czynności powiązanych z niniejszą umową.
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ad.12.6.3.- osoby wskazane w umowie do koordynacji będą zastąpione innymi osobami o niezbędnych
kwalifikacjach do prowadzenia koordynacji, jeżeli z jakichkolwiek przyczyn osoby dotychczas wskazane nie
mogą powierzonych czynności wykonywać
ad.12.6.4. zmiana umowy będzie dokonana pod warunkiem, że zmiana nie powoduje pogorszenia cech
przedmiotu umowy oraz nie powoduje zmiany ceny za realizację przedmiotu umowy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
POLSKA

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich
interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity. Dz.U. z 2010 r. Nr
113, poz. 759 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI tejże Ustawy.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Instytut Nowych Syntez Chemicznych
Puławy
POLSKA

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28.5.2015


