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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Nawozów Sztucznych , Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 

Puławy, woj. lubelskie, tel. 81 473 14 00, faks 81 473 14 10. 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ins.pulawy.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut badawczy. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa aparatury laboratoryjnej i sprzętu 

laboratoryjnego - 7 części. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa aparatury 

laboratoryjnej i sprzętu laboratoryjnego 7 części Część 1 detektor fluorescencyjny skanujący do HPLC wraz 

z termostatowanym modułem reakcji postkolumnowej o parametrach nie gorszych niż 1)Detektor 

fluoroscencyjny a)zakres wzbudzenia nie mniejszy niż 210 - 890 nm, b)zakres emisji nie mniejszy niż 210 - 

890 nm, c)stosunek sygnału do szumu większy lub równy 1000 dla piku ramanowskiego wody, d)szerokość 

wiązki 20 nm, e)pojemność celki nie większa niż 8 mikrolitrów, f)lampa ksenonowa, g)dokładność z 

tolerancją 3 nm, h)powtarzalność z tolerancją 0.25 nm, i)zakres 0.001 do 100,000 EU, j)aksjalne 

oświetlenie celki, k)programowanie jako funkcji czasu długości fal dla wzbudzenia i emisji, wzmocnienia i 

tłumienia, l)możliwość skanowania widm, m)widma wzbudzenia i emisji, n)możliwy tryb 3D, omożliwość 

wyboru dwóch rodzajów jednostek na wyjściu: jednostek energii lub jednostek emisji, p)opcjonalna 

możliwość kompensacji wpływu temperatury na wynik pomiaru w jednostkach emisji, q)możliwość ochrony 

przed światłem elementów optycznych w okresie nieaktywności, r)automatyczny filtr drugorzędowy w celu 

poprawienia własności w zakresie widzialnym, s)możliwość łatwej wymiany lampy bez wzywania serwisu, t)

konieczność pełnej kontroli przy użyciu programu Empower 2, w tym zbieranie danych, raportowanie, 

zarządzanie detektorem. 2)Moduł do reakcji postkolumnowej a)zakres temperatury nie mniejszy niż od 

temperatury pokojowej do 120 st. C, b)dokładność ustawienia temp. nie gorszą niż 0.5 st. C, c)stabilność 



temp. nie gorszą niż 0.5 st. C, d)powtarzalność temp. nie gorszą niż 0.1 st. C. 3)Pompa do podawania 

odczynnika do reakcji postkolumnowej a)programowalny przepływ w zakresie nie mniejszym niż 0.05 - 2.0 

ml na min, inkrement 0.01 ml na min, b)maksymalne ciśnienie robocze nie mniejsze niż 2,500 psi, c)

dokładność przepływu nie gorszą niż 2 procent, d)precyzja przepływu nie gorszą niż 0.5 procent RSD. 

Wymagane warunki dotyczące przedmiotu zamówienia 1)wymagany minimalny okres gwarancji 12 

miesięcy, 2)instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczona wraz z dostawą przedmiotu zamówienia), 3)

montaż i uruchomienie sprzętu przez wykonawcę, 4)jednodniowe, przeszkolenie przez wykonawcę 

pracowników obsługujących przedmiot zamówienia w siedzibie Zamawiającego, 5)bezpłatne przeglądy 

techniczne w okresie gwarancji, 6)przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, 7)przedmiot 

zamówienia będzie dostarczony do siedziby zamawiającego -magazyn, 8)koszt dostawy, szkolenia oraz 

instalacji przedmiotu zamówienia musi zawierać się w cenie oferty. Część 2 homogenizator ultradźwiękowy 

z wyposażeniem o parametrach nie gorszych niż Sonifikator 1)przetwornik oraz generator ultradźwięków 

zintegrowane w jednej kompaktowej, ergonomicznej obudowie, 2)moc urządzenia nie mniejsza niż 200 

Wat, 3)częstotliwość nie mniejsza niż 25 kHz, 4)tryb regulacji mocy w zakresie nie węższym niż 10 W do 

200 W, 5)tryb regulacji amplitudy w zakresie nie węższym niż 20 do 100 procent, 6)tryb regulacji pracy 

pulsacyjnej w zakresie nie węższym niż 0 do 100 procent, 7)regulacja parametrów pracy wraz z ich 

graficzną wizualizacją realizowana poprzez wbudowany w obudowę procesora kolorowy graficzny ekran 

dotykowy o przekątnej co najmniej 2.5 cala oraz równoczesne ich przedstawienie w formie wartości 

liczbowych, 8)wbudowany w procesor miernik mocy w jednostkach J, przeliczanie automatyczne na kWh, 

pomiar czasu pracy, pomiar temperatury. Wartości wyświetlane na ekranie procesora podczas sonifikacji, 

9)możliwość ustawiania limitu temperatury próbki, po przekroczeniu której, urządzenie wyłącza się 

automatycznie, 10)możliwość ustawiania limitu energii dostarczonej do próbki w J, po przekroczeniu której, 

urządzenie wyłącza się automatycznie, 11)możliwość kalibracji urządzenia z poziomu menu, 12)możliwość 

ustawienia czasu pracy, opóźnienia początkowego oraz czasu po jakim urządzenie wyłączy się 

automatycznie, 13)urządzenie wyposażone w zabezpieczenie przed pracą na sucho, redukujące 

automatycznie dostarczaną moc po automatycznym wykryciu, że sonotroda nie jest zanurzona w cieczy, 

14)możliwość zabezpieczenia dostępu do uruchomienia urządzenia kodem PIN uniemożliwiające 

uruchomienie urządzenia lub zmianę parametrów pracy osobie nieupoważnionej, 15)możliwość podpięcia 

sondy temperaturowej poprzez wbudowany w obudowę procesora port bezpośrednio do urządzenia lub na 

elastycznym przewodzie powiększającym zasięg jej użytkowania, 16)wbudowany port sieci LAN 

umożliwiający pracę w sieci. Możliwe podłączenie komputera PC, tabletu lub routera WiFi do urządzenia 

oraz rejestrowanie, przenoszenie i gromadzenie parametrów przebiegu procesu. Oprogramowanie 

sterujące i przetwarzające dane w postaci graficznej oraz umożliwiające eksport danych do Excela 

wbudowane w pamięć wewnętrzną procesora w formie serwera http i dostępne z poziomu przeglądarki 

WWW na komputerze klienckim, niezależnie od zainstalowanego systemu operacyjnego Windows, Linux, 

Android, Mac OSX. Możliwość dowolnego ustawienia adresu IP urządzenia z poziomu menu, 17)



wbudowany port kart pamięci typu flash - obsługa nośników SD-CARD o pojemności co najmniej do 32 GB, 

18)wbudowane źródło światła pozwalające na lepszą obserwację obrabianej próbki. Lampa automatycznie 

musi włączać się i oświetlać próbkę podczas procesowania ultradźwiękami, 19)możliwość pracy ręcznej, 

masa całości urządzenia bez sonotrody nie przekraczająca 1500g lub umieszczenia urządzenia na 

statywie. Wyposażenie 1)oryginalna, wykonana przez producenta sonifikatora sonotroda o średnicy 2 mm 

do objętości nie mniejszych niż 50 ml - 1 szt., 2)oryginalna, wykonana przez producenta sonifikatora 

sonotroda o średnicy 7 mm do objętości nie mniejszej niż 500 ml - 1 szt., 3)oryginalna, wykonana przez 

producenta sonifikatora sonotroda o średnicy 14 mm do objętości nie mniejszej niż 1000 ml - 1 szt., 4)

oryginalna, wykonana przez producenta sonifikatora sonotroda o średnicy 40 mm do objętości nie 

mniejszej niż 2000 ml - 1 szt., 5)statyw i uchwyt na sonifikator - 1 komplet, 6)sonda temperaturowa w 

obudowie ze stali nierdzewnej wraz z co najmniej 2 metrowym kablem przedłużającym w obudowie z 

materiału zapewniającego dużą odporność termiczną i chemiczną, np. z silikonu - 1 szt., 7)mini mieszadło 

mechaniczne - 1 szt, a)o rozmiarach dopasowanych do mieszania próbek w zlewkach o pojemności do 

5000 ml, b)bezszczotkowy silnik z elektronicznym układem regulacji prędkości obrotowej od 0 - 2000 obr. 

na min, c)uchwyt do mocowania w statywie laboratoryjnym, d)mieszadełko typu śrubowego z teflonu lub 

PP o małej średnicy maksymalnie 10mm, e)zasilanie 230 V 50 Hz 8)podnośnik laboratoryjny - śrubowy ze 

stali nierdzewnej lub aluminium anodowanego o wymiarach od ok. 100 razy 100 mm do ok. 140 razy 140 

mm - 1 szt., 9)płuczka ultradźwiękowa o pojemności 0,5 l bez opcji grzania, układu czasowego i pokrywki, 

składającą się z generatora-zasilacza oraz wanienki o średnicy 120 z tolerancją 5procent mm i głębokości 

60 z tolerancją 5 procent mm, połączonych ze sobą rozłącznym kablem o dł. ok. 2m. W wanience 

zainstalowany jeden przetwornik 40 kHz o mocy skutecznej 50 W i max na okres 2 na 100W, z jednym 

uchwytem na jedną kolbę miarową 100 ml. Myjka o gęstości mocy nie mniejszej niż 100W na litr - 1 szt. 

Wymagane warunki dotyczące przedmiotu zamówienia 1)wymagany minimalny okres gwarancji - 24 

miesiące, 2)instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, 3)

jednodniowe, przeszkolenie przez wykonawcę pracowników obsługujących przedmiot zamówienia w 

siedzibie Zamawiającego, 4)bezpłatne przeglądy techniczne w okresie gwarancji, 5)przedmiot zamówienia 

musi być fabrycznie nowy, 6)przedmiot zamówienia będzie dostarczony do siedziby zamawiającego -

magazyn, 7)koszt dostawy oraz szkolenia muszą zawierać się w cenie oferty. Część 3 laboratoryjna 

płuczka ultradźwiękowa z wyposażeniem o parametrach nie gorszych niż 1)pojemność komory myjącej nie 

mniej niż 4,0 l, 2)wymiary komory myjącej a)długość 240 mm z tolerancją 5 procent, b)szerokość 140 mm z 

tolerancją 5 procent, c)głębokość 150 mm z tolerancją 5 procent, 3)wykonanie komory myjącej - stal 

nierdzewna, 4)całość obudowy wykonana ze stali nierdzewnej, malowanej natryskowo, 5)stopień ochrony 

IP 33, 6)zawór spustowy kulowy, 7)częstotliwość pracy 35 kHz generowana przez dwa przetworniki PZT o 

dużej powierzchni, 8)generator HF zabezpieczony przed przeciążeniem, 9)moc ultradźwiękowa minimum 

550 W, 10)moc impulsowa HF 140 W, 11)moc układu grzewczego minimum 200, 12)sterowanie cyfrowe 

umożliwiające a)regulację temperatury w zakresie od 20 do 80°C z sygnalizacją przekroczenia 



temperatury, b)regulacja czasu pracy minimum od 1 minuty do 30 minut z możliwością ustawienia pracy 

ciągłej, c)zasilanie 230 V 50 Hz Wyposażenie 1)zawieszany koszyk ze stali nierdzewnej o konstrukcji 

uniemożliwiającej kontakt z dnem komory - 1 szt., 2)uchwyt umożliwiający bezstopniową regulację 

wysokości położenia koszyka w stosunku do dna komory - 1 komplet, 3)kompatybilny uchwyt na kolby 

pomiarowe 50 ml - 2 szt., 4)kompatybilny uchwyt na kolby pomiarowe 100 ml - 4 szt., 5)zawieszany, 

plastikowy zbiornik z pokrywką o wymiarach wewnętrznych szer. razy głęb. razy wys. 200 z tolerancją 5 

procent razy 110 z tolerancją 5 procent razy 90 z tolerancją 5 procent mm do czyszczenia w agresywnych 

roztworach. - 1 szt. Wymagane warunki dotyczące przedmiotu zamówienia 1)wymagany minimalny okres 

gwarancji 12 miesięcy, 2)instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z dostawą przedmiotu 

zamówienia, 3)bezpłatne przeglądy techniczne w okresie gwarancji, 4)przedmiot zamówienia musi być 

fabrycznie nowy, 5)przedmiot zamówienia będzie dostarczony do siedziby zamawiającego - magazyn, 6)

koszt dostawy musi zawierać się w cenie oferty. Część 4 mikrowytrząsarka typu Vortex 2 szt. o 

parametrach nie gorszych niż 1)uniwersalne urządzenie do wytrząsania małych naczyń i płytek z cyfrowym 

timerem 1 szt., a)wytrząsarka orbitalna z amplitudą większą niż 4 mm, b)praca w trybie ciągłym lub pod 

wpływem nacisku Touch Mode, c)elektroniczny timer z funkcją odliczania w zakresie od 1 sekundy do min. 

100 minut, d)regulowana prędkość obrotów w zakresie od 0 do minimum 3000 obr. na min, e)dopuszczalne 

obciążenie nie mniej niż 500 g, f)możliwość pracy z szeroką gamą przystawek i wkładek - tryb 

rozpoznawania przystawki, g)standardowo wyposażony w przystawkę do próbówek i małych naczyń o 

średnicy do 50 mm, przystawkę i wkładkę uniwersalną, wkładkę 6 cio pozycyjną na próbówki o średnicy do 

10 mm, przystawkę do płytek mikrofiltracyjnych, h)duża stabilność podczas pracy, i)wykonanie z 

materiałów gwarantujących bezpieczeństwo pracy i długą żywotność aparatu, j)stopień ochrony IP 21, k)

zasilanie 230 V 50 Hz Wyposażenie a)wkładka 14 sto pozycyjna na próbówki o średnicy większej lub 

równej 8 mm - 1 szt., b)wkładka 4-pozycyjna na próbówki o średnicy większej lub równej 15 mm - 1 szt., c)

wkładka do wywiercania otworów - 2 szt. 2)uniwersalne urządzenie do wytrząsania małych naczyń i płytek 

1 szt., a)wytrząsarka orbitalna z amplitudą większą lub równą 4 mm, b)praca w trybie ciągłym lub pod 

wpływem nacisku Touch Mode, c)regulowana prędkość obrotów w zakresie minimum do 2500 obr. na min, 

d)dopuszczalne obciążenie nie mniej niż 500 g, e)możliwość pracy z szeroką gamą przystawek i wkładek, 

f)standardowo wyposażony w przystawkę do próbówek i małych naczyń o średnicy do 50 mm, g)duża 

stabilność podczas pracy, h)wykonanie z materiałów gwarantujących bezpieczeństwo pracy i długą 

żywotność aparatu, i)stopień ochrony IP 2, j)zasilanie 230 V 50 Hz. Wyposażenie a)przystawka do 

wytrząsania 1 kolby Erlenmayera o pojemności do 250 ml - 1 szt. Wymagane warunki dotyczące 

przedmiotu zamówienia 1)wymagany minimalny okres gwarancji - 12 miesięcy, 2)instrukcja obsługi w 

języku polskim dostarczona wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, 3)bezpłatne przeglądy techniczne w 

okresie gwarancji, 4)przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, 5)przedmiot zamówienia będzie 

dostarczony do siedziby zamawiającego -magazyn, 6)koszt dostawy musi zawierać się w cenie oferty. 

Część 5 tirator do manualnego miareczkowania - biureta cyfrowa o parametrach nie gorszych niż 1)



rozdzielczość wyświetlacza 0,01 ml, 2)objętość cylindra biurety 50 ml, 3)zakres dozowania na wyświetlaczu 

od 0,00 do 999,9 ml, 4)szybkość dozowania od 0,1 do 100 ml na min, 5)możliwość ustawienia dozy 

wstępnej w zakresie od 0,1 ml do 49.99 ml, 6)zawór wykonany z odpornego chemicznie materiału PTFE 

lub ETFE, 7)myszka do sterowania pracą biurety, 8)w komplecie mieszadło magnetyczne zasilane z 

biurety, 9)wyświetlacz LCD, 10)klawiatura membranowa, 11)opcjonalne dostępne oprogramowanie do 

sterowania z poziomu PC, 12)w zestawie butelka o poj. 1 litra na odczynnik miareczkujący, złącze na 

butelkę GL45, przewody z rurką odpowietrzającą. Wymagane warunki dotyczące przedmiotu zamówienia 

1)wymagany minimalny okres gwarancji - 12 miesięcy, 2)instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona 

wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, 3)bezpłatne przeglądy techniczne w okresie gwarancji, 4)

przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, 5)przedmiot zamówienia będzie dostarczony do siedziby 

zamawiającego - magazyn, 6)koszt dostawy musi zawierać się w cenie oferty. Część 6 dozowniki 

nabutelkowe 4 szt. o parametrach nie gorszych niż 1)dozownik uniwersalny 2 szt. a)dozowanie prosto z 

butelki z odczynnikiem agresywnych substancji, takich jak stężone kwasy np. H3PO4, H2SO4, zasady np. 

NaOH, KOH, roztwory soli oraz liczne rozpuszczalniki organiczne, 2)dozownik do rozpuszczalników 

organicznych 2 szt. a)dozowanie prosto z butelki z odczynnikiem rozpuszczalników organicznych, np. 

chlorowanych i fluorowcowanych węglowodorów np. dichlorometan lub stężonych kwasów HCl i HNO3, jak 

również kwasu trifluorooctowego TFA tetrahydrofuranu THF i nadtlenków. 3)charakterystyka dozowanych 

roztworów a)ciśnienie par nie większe niż 500 mbar, b)lepkość nie większa niż 500 mm2 na s, c)

temperatura nie większa niż 40°C, d)gęstość nie większa niż 2,2 g na cm3, 4)zakres dozowania 5 - 50 ml z 

podziałką 0,2 ml, 5)dokładność dozowania 0,5 procent, 250 mikrolitrów, 6)elementy dozowników mające 

kontakt z dozowanym medium wykonane ze szkła borokrzemianowego, ceramiki, platyny-irydu, tantalu, 

ETFE, FEP, PFA i PP zakrętka wylewki, 7)łatwy do rozłożenia i wyczyszczenia bez konieczności 

stosowania specjalistycznych narzędzi, 8)wymienny zawór zasysający, 9)mechaniczny licznik 

umożliwiający dokładne i powtarzalne ustawienia z czytelnym wskaźnikiem cyfrowym, 10)zawór 

odpowietrzający zapewniający szybkie odpowietrzanie, bez pozostawienia w cieczy pęcherzyków 

powietrza. Ustawienie zaworu musi być wyraźnie wskazane, 11)bezpieczny system dozujący ograniczający 

ryzyko przypadkowego wydostania się medium z przyrządu jeśli wylewka dozująca nie została 

zamontowana lub też została zamontowana wadliwie, 12)łatwo nakładana zakrętka zapewniająca lepszą 

ochronę przed kontaktem z dozowanym medium, 13)obrotowy blok zaworu, 14)wyposażony standardowo 

w gwint GL 45 oraz adaptery z polipropylenu umożliwiającymi pracę z większości dostępnych na rynku 

butelek z odczynnikami bez konieczności ich przelewania, 15)teleskopowa rurka zasysająca dostosowana 

do butelek o różnej wysokości bez wykonywania pomiarów i skracania, 16)system łatwej kalibracji. 

Możliwość wykonania w krótkim czasie justowania w ramach nadzoru nad przyrządami kontrolnymi, 

zgodnie z normą ISO 9001 i GLP. Automatycznie pojawiające się oznaczenie przy zmianie kalibracji 

fabrycznej. Wymagane warunki dotyczące przedmiotu zamówienia 1)wymagany minimalny okres gwarancji 

12 miesięcy, 2)Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, 3)



bezpłatne przeglądy techniczne w okresie gwarancji, 4)przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, 5)

przedmiot zamówienia będzie dostarczony do siedziby zamawiającego -magazyn, 6)koszt dostawy musi 

zawierać się w cenie oferty. Część 7 laboratoryjny zestaw do filtracji próżniowej lub ciśnieniowej o 

parametrach nie gorszych niż 1)zestaw naczyń do filtracji ciśnieniowej z PSF 1 szt., a)wykonanie z 

polisulfonu, b)pojemność nasadki 500 ml, c)pojemność odbieralnika 1000 ml, d)maksymalne ciśnienie 

filtracji do 2 bar, e)filtracja przy użyciu filtrów membranowych o średnicy 47 mm, 2)zestaw do filtracji 

próżniowej z korkiem silikonowym a)lejek szklany pojemności 300 ml, do filtrów o średnicy 47 mm - 1 szt., 

b)podstawa lejka ze spiekiem szklanym, mocowanie do kolby za pomocą korka silikonowego - 1 szt., c)

sprężynująca klamra spinająca - 1 szt., d)korek silikonowy do kolby próżniowej o pojemności 1000 ml - 2 

szt., e)kompatybilna kolba próżniowa, odbieralnikowa o pojemności 1000 ml ze szkła, z tubusem 

wykonanym z PP - 2 szt., f)filtry do zabezpieczenia pompy próżniowej przed zalaniem - 3 szt., g)wąż 

silikonowy próżniowy min. 1,5 m - 2 szt., h)filtry membranowe z nitrocelulozy o średnica 47 mm, 0,45 

mikrometra - 100 szt., i)filtry membranowe z PTFE o średnicy 47 mm, 0,45 mikrometra - 100 szt. 3)pompa 

próżniowa 1 szt., o parametrach nie gorszych niż a)typ bezolejowa, jednostopniowa, membranowa, b)

odporna chemicznie, c)maksymalna szybkość pompowania nie mniej niż 10 l na min, d)ciśnienie końcowe 

mniejsze lub równe 100 mbar, e)dopuszczalna temperatura gazu od 5 do 40 °C, f)stopień ochrony IP 44, g)

zabezpieczenie termiczne silnika, h)moc silnika 100 W, i)zasilanie 230 V 50 Hz Wymagane warunki 

dotyczące przedmiotu zamówienia 1)wymagany minimalny okres gwarancji 12 miesięcy, 2)bezpłatne 

przeglądy techniczne w okresie gwarancji, 3)instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z 

dostawą przedmiotu zamówienia, 4)przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, 5)przedmiot 

zamówienia będzie dostarczony do siedziby zamawiającego magazyn, na koszt wykonawcy.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.50.00.00-0, 38.00.00.00-5. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 28. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI 

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 



SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający oceni czy 

wykonawca spełnia warunek o którym mowa, na postawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 44 ustawy Pzp, druk do 

ewentualnego wykorzystania - załącznik nr 2 do SIWZ.Ocena spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia na podstawie dokumentów 

złożonych wraz z ofertą. 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający oceni czy 

wykonawca spełnia warunek o którym mowa, na postawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 44 ustawy Pzp, druk do 

ewentualnego wykorzystania - załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia na podstawie dokumentów 

złożonych wraz z ofertą. 

III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający oceni czy 

wykonawca spełnia warunek o którym mowa, na postawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 44 ustawy Pzp, druk do 

ewentualnego wykorzystania - załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia na podstawie dokumentów 

złożonych wraz z ofertą. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający oceni czy 

wykonawca spełnia warunek o którym mowa, na postawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 44 ustawy Pzp, druk do 

ewentualnego wykorzystania - załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia na podstawie dokumentów 

złożonych wraz z ofertą. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający oceni czy 

wykonawca spełnia warunek o którym mowa, na postawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 44 ustawy Pzp, druk do 

ewentualnego wykorzystania - załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia na podstawie dokumentów 

złożonych wraz z ofertą. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy 

przedłożyć: 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedłożyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

� aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w 

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

� nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Oryginał oświadczenia o którym mowa w rozdziale VIII, musi być podpisany przez osobę, osoby 



uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców 

występujących wspólnie na podstawie art. 23 ustawy Pzp, oświadczenie Wykonawcy składają 

odpowiednio, jako np. oświadczenie łącznie lub oddzielenie - oddzielne oświadczenia. 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 mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

zostanie dokonana wg formuły spełnia, nie spełnia na podstawie dokumentów złożonych wraz z ofertą. 2. 

Dodatkowo do oferty należy załączyć formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ; 3. Zasady udziału w 

postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie 3.1. Oferta wspólna W przypadku, kiedy ofertę składa 

kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki: a) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o 

udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - do oferty należy 

załączyć upoważnienie. b) Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu kopii umowy lub innego dokumentu potwierdzającego 

zawarcie umowy przez Wykonawców składających ofertę wspólnie: konsorcjum lub spółki cywilnej, 

podpisane przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa konsorcjum, nie 

może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. Przedmiotowy dokument musi być dostarczony 

zamawiającemu przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. c) Oferta winna być 

podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela, pełnomocnika (partnera 

wiodącego). d) Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela, pełnomocnika (partnera wiodącego) 

wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy je załączyć je do 

oferty. e) Pełnomocnik, przedstawiciel (wiodący partner) winien być upoważniony do zaciągania 

zobowiązań i płatności w imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego 

występowania w realizacji kontraktu. f) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. 3.2. Wykonawcy występujący 

wspólnie o których mowa w ust. 3 składają jedną ofertę, przy czym: a) oświadczenia lub dokumenty 

potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, składa pełnomocnik 

wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców lub przynajmniej jeden Wykonawca, który jest zdolny do 

udokumentowania, że spełnia warunki lub każdy z Wykonawców składających ofertę wspólnie warunki te 

muszą zostać spełnione przez Wykonawców łącznie; b) wymagane oświadczenia lub dokumenty 

potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, składa osobno każdy z Wykonawców. 

Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w oparciu o 

kompletność i prawidłowość złożonych wszystkich oświadczeń i dokumentów żądanych przez 



Zamawiającego, zgodnie z art. 22 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3. Pzp. Ocena spełnienia warunków 

odbywać się będzie na zasadzie spełnia, nie spełnia. 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

5. Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w 

stosunku do treści oferty gdy: 1) nastąpią zmiany stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto 

określonych w § 3 umowy; 2) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym 

pierwotnie terminie; 3) przerwy w dostawie mediów niezbędnych do realizacji zamówienia; 4) w przypadku 

nieprzewidzianych zdarzeń losowych, min. takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy osób 

przewidzianych do realizacji zamówienia, pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały co 

najmniej takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w ofercie. 5) za siłę wyższą uważa się zdarzenie 

zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć, w szczególności siłą wyższą będzie działanie sił 

przyrody, jak huragan, powódź, zamieć lub zgon Wykonawcy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.ins.pulawy.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Nawozów 

Sztucznych. Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy Pokój nr 156, Kancelaria, bud. E-40, 

poniedziałek- piątek w godz. 7:00 - 15:00. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.10.2012 

godzina 12:00, miejsce: Instytut Nawozów Sztucznych. Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 

Puławy, Pokój nr 156, Kancelaria, bud. E-40. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 



nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 


