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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:458724-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Puławy: Maszyny przemysłu chemicznego
2018/S 202-458724

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Instytut Nowych Syntez Chemicznych
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego
Puławy
24-110
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Kuszyk
E-mail: zamowienia@ins.pulawy.pl 
Kod NUTS: PL815
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ins.pulawy.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.ins.pulawy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytut Badawczy

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Badania i Rozwój

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa, montaż i uruchomienie węzła przygotowania granulatu wraz z niezbędnym wyposażeniem w ramach
projektu „Modernizacja węzła przygotowania i formowania materiałów w doświadczalno-produkcyjnej ins...
Numer referencyjny: INS/KAT-19/2018

II.1.2) Główny kod CPV
42993000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:zamowienia@ins.pulawy.pl
www.ins.pulawy.pl
www.ins.pulawy.pl
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Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa, montaż i uruchomienie węzła przygotowania granulatu w ramach
projektu „Modernizacja węzła przygotowania i formowania materiałów w doświadczalno-produkcyjnej instalacji
otrzymywania katalizatorów i nośników ceramicznych”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera
Załącznik nr 1 do SIWZ: Specyfikacja Techniczna nr TD-PR-07 Minimalny wymagany okres gwarancji na
dostarczony agregat wynosi: 24 miesiące od daty uruchomienia.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Baza dostawy DDP Puławy, Magazyn Zamawiającego – według Incoterms 2010.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa, montaż i uruchomienie węzła przygotowania granulatu w ramach
projektu „Modernizacja węzła przygotowania i formowania materiałów w doświadczalno-produkcyjnej instalacji
otrzymywania katalizatorów i nośników ceramicznych” Zakres dostawy obejmuje: 1. Kompletny węzeł
przygotowania granulatu, rurociągi wewnętrzne i połączenia pomiędzy poszczególnymi urządzeniami
układu zgodny z niniejszą specyfikacją techniczną, umożliwiający osiągnięcie wymaganych parametrów
technicznych opisanych przez Zamawiającego oraz montaż, uruchomienie i przeszkolenie załogi. Urządzenia
wchodzące w skład węzła: - stacja podawania surowców z big-bagów do zbiornika wagowego wraz z
niezbędnym wyposażeniem, podajnikami, rurociągami etc. – jedna sztuka, - zasobnik z mikrodozownikiem i
wagą różnicową wraz z niezbędnym wyposażeniem, podajnikami, rurociągami etc. – jedna sztuka, - zbiornik
wagowy osadzony na tensometrach z zasuwą wraz z niezbędnym wyposażeniem – jedna sztuka, - zbiornik na
wodę zdemineralizowaną wraz z niezbędnym wyposażeniem i orurowaniem – jedna sztuka, - zagniatarka –
jedna sztuka, - granulator wraz z kompletem siatek wymiennych – jedna sztuka, - dozownik ślimakowy masy do
granulatora – jedna sztuka,- suszarnia wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem - jedna sztuka,
— przesiewacz-jedna sztuka, - instalacja odpylania z urządzeniem filtrującym powietrze, - mobilne kontenery
magazynowe dla: frakcji właściwej, podziarna i nadziarna granulatu – 15 sztuk, masy po zagniatarce – 5
sztuk. 2. Montaż, uruchomienie i przeszkolenie załogi. 3.Nietypowe narzędzia niezbędne do rozruchu, serwisu
lub remontu urządzeń.4.Dokumentacja techniczna – 3 komplety w języku polskim w formie wydrukowanej,
1 komplet w języku polskim w formie elektronicznej zawierającą: - schemat technologiczno-pomiarowy,
elektryczny układu zasilania i sterownia, - dane dotyczące zaprojektowania i wykonania fundamentów pod
konstrukcję nośną,- wykaz części zamiennych, - dokumentację wszystkich urządzeń wchodzących w skład
układu zawierającą: budowę, zasady eksploatacji, konserwacji i napraw. 5.Dostarczenie oprogramowania
narzędziowego do obsługi i programowania wykorzystywanych sterowników PLC, falowników, kod źródłowy
automatyki z komentarzami i opisem wraz z licencją.6.Dostawa towaru do magazynu INS Puławy – Incoterms
2010 DDP. 7.Części zamienne:- Rotor granulatora – 1 sztuka.- Siatki granulatora – 2 komplety - Zety do
zagniatarki – 1 komplet wraz z modelem odlewu.- Siatki do przesiewacza – 3 komplety.- Taśma do suszarni –
jeden komplet - Zapasowe wkłady do urządzeń filtrujących.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera
Załącznik nr 1 do SIWZ: Specyfikacja Techniczna nr TD-PR-07

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo
zamówień publicznych

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Wraz z ofertą Wykonawca składa, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie stanowiące wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz, że spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Oświadczenie Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ),
sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust 2 dyrektywy 2014/24/UE. Jednolity europejski dokument
zamówienia (JEDZ) sporządza się w postaci elektronicznej. W celu złożenia jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia Wykonawca może posłużyć się formularzem przygotowanym przez Zamawiającego,
który stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Instrukcja wypełniania JEDZ dostępna jest na stronie Urzędu Zamówień
Publicznych/ Repozytorium Wiedzy / Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (https://www.uzp.gov.pl/baza-
wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia) JEDZ należy złożyć z wykorzystaniem środka komunikacji
elektronicznej jakim jest poczta elektroniczna, na adres e-mail: zamowienia@ins.pulawy.pl  (maksymalny
rozmiar wiadomości – 20 MB) zgodnie z zasadami: a) zamawiający dopuszcza w szczególności następujący
format przesyłanych danych: .pdf,.doc., .docx., .odt,
b) Wykonawca wypełnia JEDZ tworząc dokument elektroniczny, ze względów technicznych zaleca się
zastosowanie formatu .pdf. c) zaleca się, aby nazwa pliku zawierającego JEDZ brzmiała: JEDZ-INS/
KAT- 19/2018-.. (winna być skrócona nazwa firmy Wykonawcy/konsorcjum,) d) po stworzeniu dokumentu
elektronicznego JEDZ wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania będącego podmiotem świadczącym usługi
certyfikacyjne – podpis elektroniczny spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie o usługach

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
mailto:zamowienia@ins.pulawy.pl
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zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Ustawa z dnia 5.9.2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji
elektronicznej Dz.U. z 2016 r. poz. 1579) e) Podpisany dokument elektroniczny powinien zostać zaszyfrowany,
tj. opatrzony hasłem dostępu. Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym
podpisem JEDZ na wskazany wyżej adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W tytule przesłanej wiadomości zaleca się podanie
znaku sprawy oraz skróconej firmy wykonawcy np. INS/KAT-19/20218 W celu potwierdzenia spełniania przez
Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 3 ustawy: informację z KR
Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp - wystawioną nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, oświadczenie Wykonawcy
o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu
z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku
wydania takiego wyroku lub decyzji - dokument potwierdzający dokonanie płatności ty dokument potwierdzający
dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego
tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. Oświadczenie wykonawcy o
przynależności albo braku przynależności do do tej samej grupy kapitałowej ofertę techniczną

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) posiada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniej niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania ofert, na kwotę minimum 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion
pięćdziesiąt tysięcy złotych)

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) wykonał w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności
jest krótszy to w tym okresie, 1 (jedną) dostawę instalacji granulacji o wartości nie mniejszej niż 1 300
000,00 PLN brutto (jeden milion trzysta tysięcy złotych) [dla dostaw rozliczanych w innych walutach niż PLN
równowartość co najmniej 1 300 000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów]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
Wzór wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa: - w pkt III.1.1) - składa informację z odpowiedniego rejestru, albo w przypadku
braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 - wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. w pkt powyżej składa dokument wystawiony
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzając, że nie otwarto jego
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likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt powyżej,
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby - z zachowaniem, odpowiednio, terminów, o których mowa w pkt powyżej Wymóg co do
Terminów wystawienia dokumentów określonych w pkt. powyżej stosuje się odpowiednio. Wykonawca mający
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument, o którym mowa w pkt powyżej, składa dokument,
o którym mowa w pkt powyżej, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje
się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem
Sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu
Na miejsce zamieszkania tej osoby - z zachowaniem terminu, o którym mowa w pkt powyżej

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do
1. Zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego – wzór umowy stanowi Załącznik Nr
5;
2. Wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy w wysokości 5 % wartości ceny całkowitej podanej w ofercie.
3. Przekazania kopii (potwierdzonej za zgodność z oryginałem) umowy lub innego dokumentu potwierdzającego
zawarcie konsorcjum lub spółki cywilnej, podpisanej przez wszystkich partnerów lub wspólników, o której mowa
w rozdziale XI pkt. 2 SIWZ.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień treści zawartej umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Szczegółowy opis warunków dokonania zmian znajduje się we wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 5 do SIWZ oraz w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 Pzp

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/11/2018
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Czas lokalny: 10:30

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/01/2019

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 29/11/2018
Czas lokalny: 10:45
Miejsce:
Instytut Nowych Syntez Chemicznych, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy, Budynek E-40,
pokój 259, II piętro
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy
Wykonawców oraz informacje dotyczące ceny okresu gwarancji zawartych w ofertach

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: – 90 000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt 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,
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 dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275).
Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z
przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 24 ust.
8-10 ustawy Pzp (procedura „self-cleaning”) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie
postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę,
Którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w
art. 25 ust. 1 ustawy Pzp Ofertę należy przygotować stosownie do zapisów pkt XI SIWZ Podmioty występujące
wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.
Wykonawca może zlecić wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom z zastrzeżeniem
wskazania w ofercie części zamówienia, którą zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom. W
przypadku skorzystania z podwykonawcy/ów, Wykonawca: ma obowiązek wskazać w formularzu ofertowym
części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm
podwykonawców; ma obowiązek wypełnić część II sekcja D jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
(JEDZ); ma obowiązek złożyć jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ w formie zgodnie z pkt VIII.
ppkt 6 SIWZ) podwykonawcy Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych
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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, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na
bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej. Osoby uprawnione do porozumiewania się z
wykonawcami: Katarzyna Kuszyk zamowienia@ins.pulawy.pl  fax.: 081 473 17 48 Adres strony internetowej, na
której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: http://
www.ins.pulawy.pl/BIP/ Na stronie tej zamawiający będzie zamieszczał również inne informacje
Wymagane prawem zamówień publicznych związane z niniejszym postępowaniem. Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016,
str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest (Instytut Nowych
Syntez Chemicznych, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13a, 24-110 Puławy) - Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego nr INS/KAT-19/2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

VI.4) Procedury odwoławcze

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

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. 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 dnia 29.1.2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) przysługują środki ochrony
prawnej określone w Dziale VI tejże Ustawy (art. 179 – 198).
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
podstępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.
4. Termin do wniesienia odwołania w zależności od zaskarżonej czynności określają przepisy art. 182 ust. 1 – 4
ustawy pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Instytut Nowych Syntez Chemicznych
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego
Puławy
24-110
Polska
E-mail: ins@ins.pulawy.pl 

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/10/2018
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