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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Oficjalna nazwa: Instytut Nawozów Sztucznych

Adres pocztowy: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A

Miejscowość: Puławy Kod
pocztowy:

24-110

Kraj: Polska

Punkt
kontaktowy:

Instytut Nawozów Sztucznych Tel.: +48814731406

Osoba do
kontaktów: Stanisław Jaworski

E-mail: stanislaw.jaworski@ins.pulawy.pl Faks: +48814731410

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): www.ins.pulawy.pl

Adres profilu nabywcy (URL): http://www.ins.pulawy.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.I

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem:

jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.II

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.III

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny,
w tym jednostki regionalne i lokalne
Agencja/Urząd krajowy lub federalny
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Agencja/Urząd regionalny lub lokalny
Podmiot prawa publicznego
Instytucja/agencja europejska lub organizacja
międzynarodowa
Inne (proszę określić):
jednostka badawczo - rozwojowa

Ogólne usługi publiczne
Obrona
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Środowisko
Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja
Inne (proszę określić):
badania i rozwój

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:
tak nie
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Wykonanie robót budowlanych następujących branż: roboty branży budowlano – konstrukcyjnej, łącznie z
zagospodarowaniem terenu i drogami, roboty branży montażowej, roboty branży automatyki i pomiarów, roboty
branży elektrycznej łącznie z teletechniką, roboty branży instalacyjnej, wykonanie rozruchu mechanicznego
oraz pełnienie funkcji Kierownika Budowy w ramach projektu „Budowa Centrum Badań Procesów Ekstrakcji
Nadkrytycznej surowców roślinnych z zastosowaniem CO2” finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój
Polski Wschodniej

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług
(Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu)

 a) Roboty budowlane  b) Dostawy  c) Usługi
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą
dowolnych środków,
obiektu budowlanego,
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą

Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych
form

Kategoria usługi: nr
(dla usług kategorii 1-27 zob.
załącznik II do dyrektywy 2004/18/
WE)

Główne miejsce lub
lokalizacja robót budowlanych

Główne miejsce
realizacji dostawy

Główne miejsce świadczenia usług

PL315

Kod NUTS

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
Zawarcia umowy ramowej
Utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy)

Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Liczba
LUB, jeżeli dotyczy,maksymalna liczba uczestników
planowanej umowy ramowej

Umowa ramowa z jednym wykonawcą

Czas trwania umowy ramowej:

Okres w latach: lub miesiącach:
Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat:

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli
dotyczy; podać wyłącznie dane liczbowe):

Szacunkowa wartość bez VAT: Waluta:

LUB Zakres: między a Waluta:

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone (jeżeli możliwe do określenia)::
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II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Wykonanie robót budowlanych następujących branż: roboty branży budowlano – konstrukcyjnej, łącznie z
zagospodarowaniem terenu i drogami, roboty branży montażowej, roboty branży automatyki i pomiarów, roboty
branży elektrycznej łącznie z teletechniką, roboty branży instalacyjnej, wykonanie rozruchu mechanicznego
oraz pełnienie funkcji Kierownika Budowy w ramach projektu „Budowa Centrum Badań Procesów Ekstrakcji
Nadkrytycznej surowców roślinnych z zastosowaniem CO2” finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój
Polski Wschodniej.
1.4. Zakres i charakterystyka inwestycji
1.4.1. Informacje ogólne
Projekt zlokalizowany jest na terenie województwa lubelskiego, w mieście Puławy, przy Al. Tysiąclecia Państwa
Polskiego 13A. Działka, na której będzie realizowana budowa Centrum Badań Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej
surowców roślinnych z zastosowaniem CO2 znajduje się na terenie Zakładów Azotowych „Puławy” SA, w
północnej przemysłowej części miasta. Działka ta stanowi własność Zamawiającego – Instytutu Nawozów
Sztucznych. Budowa Centrum wyposażonego w instalację doświadczalno – produkcyjną do wytwarzania
ekstraktów roślinnych z zastosowaniem ekstrakcji nadkrytycznej ditlenkiem węgla będzie prowadzona w
narożu północno – wschodnim istniejącej hali badań półtechnicznych H-80, w nowym obiekcie oznaczonym
numerem H-80A oraz w rozdzielni prądu oznaczonej numerem H-82. Wszystkie te budynki stanowią własność
Zamawiającego.
Przeznaczona pod inwestycję wydzielona część hali H-80 jest pomieszczeniem o powierzchni 288 m2 i wysokości
12m. Natomiast cała powierzchnia hali wynosi 3 101 m2, a jej kubatura 44.289 m3. Planowany do budowy obiekt
H-80A zlokalizowano na północ od hali H-80, będzie to wiata o konstrukcji stalowej z powierzchnią zabudowy 79
m2 i kubaturą obudowy 270 m3. Budynek rozdzielni prądu H-82 ma powierzchnię zabudowy 177 m2 i kubaturę
1 253,3 m3, zlokalizowany w nim zostanie transformator i część rozdzielni elektrycznej dla potrzeb budowanej
instalacji oraz przeprowadzone prace modernizacyjne. Budynek H-82 położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie
hali H-80.
W celu zabezpieczenia instalacji w wymaganą moc Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (jako dostawca energii
elektrycznej) położą dodatkowe kable elektryczne (o długości ok. 850 m) z rozdzielni GRR-Z 6 kV, stanowiącej
własność Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. do rozdzielni w budynku H-82.
Lokalizacja projektu na terenie przemysłowym zapewnia niezbędną infrastrukturę dla potrzeb zarówno samej
inwestycji jak i powstałej w wyniku jej realizacji instalacji do ekstrakcji w warunkach nadkrytycznych w postaci:
• Dróg dojazdowych połączonych z północną obwodnicą miasta Puławy,
• Bocznicy kolejowej,
• Kanalizacji socjalnej i przemysłowej,
• Sieci łączności,
• Hydrantów przeciwpożarowych
• Mediów energetycznych – prąd, para wodna, woda chłodnicza,
• Mediów technologicznych – wysokiej czystości ditlenek węgla, woda studzienna, woda zdemineralizowana,
powietrze pomiarowe itp.,
Wszystkie w/w media są doprowadzone do hali H-80 za pomocą przewodów w ilości zaspokajającej planowane
potrzeby.

Planuje się wykorzystanie istniejącej części socjalnej w postaci szatni, jadalni, łazienki, WC, znajdującej się w
budynku administracyjno – socjalnym zintegrowanym z halą H-80, położonym od strony południowej tego obiektu.
Teren, na którym prowadzona będzie inwestycja jest ogrodzony i chroniony przez straż przemysłową. Pod
fundamentami hali H-80 oraz na placu, na którym pobudowany zostanie obiekt H-80A nie przebiegają trasy
kablowe ani kanały kanalizacyjne, które mogłyby stwarzać zagrożenie podczas prowadzenia prac.
Hala H-80 posiada zewnętrzną lekką ścianę wykonaną z blachy trapezowej oraz przeszkloną na powierzchni 75
m2, co pozwala lokalizować w niej instalacje, w których można przetwarzać substancje tworzące z powietrzem
mieszaniny wybuchowe.
1.4.2. Opis procesu

Instalacja będzie służyła do otrzymywania ekstraktów z surowców roślinnych takich jak: barwniki (tzw. oleożywice),
oleje zawierające wielonienasycone kwasy tłuszczowe, olejki aromatyczne. Produktem ubocznym procesu
ekstrakcji będzie materiał roślinny, który będzie mógł być wykorzystywany do produkcji środków spożywczych
(głównie przypraw), pasz dla zwierząt lub jako komponent nawozów.
Założenia do procesu:
- roczny przerób surowca roślinnego 500 do 1000 t/rok w zależności od rodzaju surowca
- okres przerobu surowca: 7 – 11 miesięcy (ok. 200 – 330 dni/rok)
- planowane i nieplanowane przerwy w pracy instalacji: 35 dni
- liczba ekstraktorów: 2 ekstraktory pracujące szeregowo
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- średnica wewnętrzna ekstraktorów: 1000mm, wysokość części cylindrycznej: 2,7m
- stopień napełnienia reaktora: 75 – 80% dostępnej objętości nad rusztem w zależności od zasypywanego surowca
- system pracy instalacji: szarżowy
- ciśnienie ekstrakcji: 50 – 53MPa
- temperatura ekstrakcji: 40 – 90oC
- natężenie przepływu ditlenku węgla: ok. 10t/h
- czas ekstrakcji jednego wsadu: od 6 do 10h w zależności od zasypywanego surowca
- system separacji ekstraktu i wody III stopniowy
- czynniki grzewcze do podgrzewania ditlenku węgla: para nasycona (p=0,9MPa, t=175 oC), gorąca woda
(p=0,35MPa, t=80 oC, Δt=10 oC)
- czynniki grzewcze do podgrzewania koszulkowego separatorów i mieszalników: gorąca woda (p=0,35MPa, t=50
oC, Δt=10 oC)
- źródło zimna do kondensacji ditlenku węgla: agregaty chłodnicze (czynnik chłodniczy – glikol etylenowy),
- system obsługi instalacji: trójzmianowy, czterobrygadowy.
- obliczenia, dobór aparatów i urządzeń na maksymalną zdolność produkcyjną.
Istota procesu polega na rozpuszczeniu cennych substancji znajdujących się w surowcu w ditlenku węgla w stanie
nadkrytycznym, a następnie wydzielenie ich z roztworu. Szarża produkcyjna składa się z następujących etapów:
Surowiec do ekstrakcji będzie dostarczany do instalacji samochodami w big-bagach na paletach. Transport
wewnątrz samochodu będzie odbywał się za pomocą ręcznego wózka widłowego, transport z samochodu na
miejsce składowania – za pomocą akumulatorowego wózka widłowego. Big-bagi będą składowane na poziomie
0.00 w hali Instalacji i w magazynie obok. Big-bag z surowcem będzie transportowany z miejsca składowania
nad ekstraktor za pomocą wciągnika z napędem elektrycznym i będzie opróżniany wprost do ekstraktora. Puste
big-bagi i palety będą składowane przy stanowisku załadunku. Po zasypaniu surowca do ekstraktora, zostanie
on zamknięty i przedmuchany ditlenkiem węgla w celu usunięcia powietrza, a następnie napełniony ditlenikiem
węgla do ciśnienia ekstrakcji oraz podgrzany do temperatury maksymalnie 90 oC. Po tych czynnościach następuje
proces ekstrakcji oraz filtracji uzyskanego produktu. W separatorach następuje odseparowanie frakcji olejowej.
Okresowe magazynowanie produktu odbywa się w przeznaczonych na ten cel zbiornikach.
Pozostały po ekstrakcji produkt będzie usuwany z ekstraktorów za pomocą transportu pneumatycznego.
Oddzielenie produktu od powietrza będzie następowało w filtrocyklonie. Odfiltrowany produkt będzie
magazynowany w zbiorniku pod filtrocyklonem. Pod zbiornikiem na wadze będą umieszczone big-bagi na
paletach, które zostaną napełnione produktem. Po napełnieniu i oznakowaniu big-bagi będą przewożone
wózkiem widłowym do magazynu obok hali ekstrakcji. Załadunek na samochody będzie się odbywał przy użyciu
akumulatorowego i ręcznego wózka widłowego. Ekstrakt po koniecznej obróbce i konfekcjonowaniu będzie
nalewany do puszek lub innych pojemników za pomocą maszyny dozującej. Puszki będą pakowane ręcznie do
kartonów (po 20szt. w każdym). Kartony na paletach będą przewożone wózkiem widłowym do magazynu.
1.4.3. Rozwiązania projektowe
a) Roboty rozbiórkowe
W celu uzyskania miejsca dla Instalacji w hali H-80 należy dokonać demontażu istniejącej instalacji
Rozpuszczalników Reaktywnych. Jest to konstrukcja stalowa o dwóch poziomach obsługowych +6,04, +2,84,
pokryta kratami pomostowymi z wejściem schodami stalowymi. Podesty otoczone barierami ochronnymi. Na
podestach oraz na poziomie 0.00 znajdują się aparaty i urządzenia procesowe, również przeznaczone do
demontażu. Posadzkę należy przystosować do nowej instalacji wykonując odpowiednie spadki do kratek
ściekowych.
Na zewnątrz obiektu rozbiórce ulegają wentylatory, wraz z wiatą stalową (zadaszeniem wentylatorów) oraz
częściowo kanałami wentylacyjnymi znajdującymi się w kolizji z projektowaną obudową. Stopy fundamentowe
wiaty również przeznacza się do rozbiórki.
b) Obiekt H-80
W części hali H-80 (w osiach 11 – 13, A – B) będzie zlokalizowana konstrukcja wsporcza dla aparatów Instalacji.
Jest to konstrukcja stalowa (etażerka) z elementów walcowanych na gorąco (stal S235JRG2), posadowiona na
fundamentach żelbetowych. Słupy nośne konstrukcji częściowo nowo projektowane, częściowo do podparcia
belek będą wykorzystywane słupy nośne istniejącej hali. Belki wsporcze z profili stalowych typowych. Pokrycie
podestów kratami pomostowymi ocynkowanymi, jedynie nad pakownią oraz załadunkiem big-bag pokrycie z
blachy ryflowanej. Zabezpieczenie przed upadkiem za pomocą balustrad ochronnych wysokości 1,1m nad
powierzchnią podestu.
Powierzchnia zabudowy obiektu (w świetle ścian wewnętrznych hali) – 278,95m2, kubatura 3575,4m3.
Wysokość konstrukcji +10,54m (ostatni poziom obsługowy). Poziomy obsługowe na wysokości +2,74m; +4,24m;
+5,44m, +8,14m, +10,54m, wejście na poszczególne poziomy schodami o szerokości:
- główna klatka schodowa 120cm, ze spocznikami min.150cm w świetle balustrad
- schody pomocnicze służące jako dojście do aparatów i urządzeń – 80cm.
Na konstrukcji zlokalizowano aparaty procesowe.
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Łączna powierzchnia użytkowa poziomów obsługowych 380m2.
Fundamenty pod konstrukcję i aparaty wykonane z betonu C20/C25 wodoszczelnego z dodatkiem PENETRON
ADMIX. W celu uzyskania spadków na posadzce do kratek ściekowych zastosowano zaprawę wyrównawczą.
Wykończenie posadzki hali powłoką z żywicy syntetycznej.
Na poziomie 0,00 zlokalizowano pomieszczenie pakowni. Ściany pakowni zaprojektowano z płyt warstwowych
z rdzeniem z wełny mineralnej z obustronną blachą powlekaną. Strop podwieszony kasetonowy na bazie
wełny mineralnej. Drzwi i okna z PCV. Ze względu na to, że pomieszczenie przeznaczone jest na środki
spożywcze wszystkie naroża winny być zaokrąglone. Podłoga wyłożona płytkami terakotowymi grubości 12 –
16mm antypoślizgowymi, fugi krzemianowe z atestem dla przemysłu spożywczego firmy Deitermann, Botament
lub Ceresit.
Na poziomie +7.70 po przeciwnej stronie ściany działowej w miejscu lokalizacji Instalacji Produkcyjnej Ekstraktów
Chmielowych, zaplanowano rozbudowę istniejącej sterowni dla potrzeb Instalacji. Rozbudowa zaplanowana jest
również z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej gr. 10cm. Strop podwieszony kasetowy na bazie wełny
mineralnej. Na podłodze wykładzina antystatyczna. Drzwi wejściowe ognioodporne EI30, okna ogniochronne np.
PROMAGLAS – SYSTEMGLAS 30 firmy PROMAT.
W części hali H-80 przeznaczonej dla Instalacji zostanie zamontowane zasadnicze wyposażenie technologiczne
oraz rurociągi łączące i zasilające, wraz z wymaganym osprzętem (armatura, wyposażenie pomiarowo –
regulacyjne itp.).
W obiekcie H-80 przewiduje się:
• Instalację termowentylacji hali ekstrakcji i pakowni koncentratu, zapewniającą temperaturę nie mniejszą niż 16
oC, wentylację pomieszczeń powietrzem zewnętrznym (hala ekstrakcji – 5000 m3/h, pakownia koncentratu – 800
m3/h), co najmniej 55% odzysk ciepła z powietrza wywiewanego do powietrza nawiewanego, filtrację powietrza
nawiewanego.
• Wentylację awaryjną hali ekstrakcji o wydajności 22000 m3/h
• Ogrzewanie dyżurne hali i pakowni koncentratu zapewniające temperaturę dyżurną +5 oC
• Kurtynę powietrzną dla bramy wjazdowej.
• Klimatyzację sterowni.
• Instalację oczyszczania powietrza pod zbiornikami pozostałości ekstrakcji.
• Instalację wody pitnej o zapotrzebowaniu do 1 m3/h.
• Instalację kanalizacji przemysłowej, podłączonej do istniejącej kanalizacji zakładowej.
Obiekt H-80 zostanie wyposażony w:
• Rozdzielnicę NN jednosekcyjną
• Rozdzielnię oświetleniową
• Układy sterowania i sygnalizacji napędów
• Trasy kablowe dla kabli siłowych i sterowniczych
• Instalację oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego, gniazd wtykowych, wentylacji, klimatyzacji i uziemień
miejscowych.
• Instalację uziemiającą i odgromową
• Instalację ppoż., ostrzegawczą, teletechniczną i nagłaśniającą
• Ogrzewanie elektryczne niektórych rurociągów
c) Obiekt H-80A
Obiekt H-80A jest to zadaszona obudowa chłodnic oraz konstrukcja wsporcza skraplaczy, które to urządzenia
uczestniczą w procesie technologicznym Instalacji. Obiekt ten jest to rodzaj wiaty o konstrukcji stalowej, ze
ścianami z blachy trapezowej powlekanej z wydzielonym pasem otwartym zabezpieczonym siatką ogrodzeniową.
Zadaszenie z blachy trapezowej powlekanej opartej na płatwiach z zetowników zimnogiętych. Konstrukcja
stalowa posadowiona na stopach żelbetowych wykonanych z betonu C20/C25 z dodatkiem PENETRON ADMIX.
Chłodnice posadowione na posadzce żelbetowej. Słupy nośne konstrukcji są wysunięte ponad dach i na
poziomie +5.40 tworzą podest stanowiący podporę skraplaczy. Wejście na podest przy pomocy drabiny stalowej.
Zabezpieczenie przed upadkiem balustradami o wysokości 1,1m ponad poziom podestu.
Dane obiektu:
- powierzchnia zabudowy – 78,83m2
- powierzchnia użytkowa poziomu 0.00 – 77,31m2
- kubatura obudowy – 270,25m3
- powierzchnia użytkowa podestu pod skraplacze – 100,53m2
Od strony zachodniej obiektu H-80A przewiduje się podjazd montażowy z kostki betonowej ze spadkiem na
istniejący plac.
W obiekcie H-80A zostaną zainstalowane agregaty chłodnicze i skraplacze, wraz z wymaganym osprzętem,
zasilaniem, sterowaniem, oświetleniem, instalacjami pomocniczymi oraz podłączeniami pomiędzy sobą i z
obiektami H-80 i H-82.
c) Obiekt H-82
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W istniejącym obiekcie H-82 zostanie wykorzystana istniejąca komora transformatorowa, która dla celów
Inwestycji zostanie przystosowana do ustawienia transformatora suchego o mocy do 1,6 MVA. Ze względu
na znaczną długość kabli zasilających rozdzielnię NN transformator będzie miał regulację napięcia w stanie
beznapięciowym, które skompensuje spadek napięcia między transformatorem a rozdzielnią. Komora będzie
miała wentylację grawitacyjną.
Komory transformatorowe będą wyposażone w instalację uziemienia roboczego i ochronnego.
W komorach i przed wejściem do komór będą zainstalowane oprawy oświetlenia podstawowego.
W istniejącym pomieszczeniu rozdzielni w obiekcie H-82 zostanie usytuowana część rozdzielni NN.
d) Przyłącze elektryczne
Zasilanie projektowanego transformatora zaprojektowano zasilaczem trójkablowym XRUHAKXS 1x95, 6/10 kV
układanym w ziemi. Obok zasilacza 6 kV zostanie ułożony kabel sterowniczy między transformatorem a rozdzielnią
GRR-Z oraz kabel sterowniczy pomiędzy rozdzielnią technologiczną (zlokalizowaną w hali H-80) a rozdzielnią
GRR-Z.
Rozdzielnia GRR-Z (własność Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.), dla potrzeb Inwestycji wymaga rozbudowy /
modernizacji pola 215. Jest to rozdzielania dwusekcyjna z podwójnym systemem szyn zbiorczych,
dwupoziomowa. Zostanie dodatkowo wyposażona w szczególności w wyłącznik próżniowy, przekładniki prądowe,
ograniczniki przepięć łączeniowych, odłączniki szynowe i liniowe, przekaźniki MultiMUZ, przekładnik Ferrantiego,
aparaturę sterowniczą niskiego napięcia, elektroniczny licznik energii elektrycznej.
Przyłącze elektryczne realizują Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. na podstawie odrębnej umowy zawartej przez
inwestora.
e) Połączenia międzyobiektowe
Połączenia pomiędzy obiektami H-80, H-80A i H-82 (rurociągi, kable, szynowprzewód) planuje się poprowadzić
na istniejącej estakadzie łączącej te obiekty. W przypadkach koniecznych możliwe są podłączenia podziemne.
f) Zagadnienia ochrony środowiska
Wymagania odnośnie ochrony środowiska zawiera wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia z dnia 25.11.2008.
W celu zminimalizowania wpływu inwestycji na środowisko proces technologiczny będzie prowadzony w
warunkach hermetycznych z zastosowaniem monitoringu. W celu utrzymywania aparatów i urządzeń w stanie
pełnej sprawności będą przeprowadzane okresowe kontrole i konserwacje. Materiały oraz urządzenia użyte
do budowy instalacji będą posiadały stosowne atesty i dopuszczenia. Obsługa instalacji zostanie odpowiednio
przeszkolona w zakresie obsługi instalacji. Odpady będą segregowane oraz składowane w przeznaczonym do
tego celu składowisku a następnie wywożone do zakładu utylizacji. Ścieki z procesu – woda, oraz ścieki powstałe z
mycia posadzki będą odprowadzone do istniejącej kanalizacji przemysłowej, a następnie do oczyszczalni ścieków
Z.A. Puławy” S.A.
1.5. Założenia do realizacji inwestycji
1.5.1. Inwestor nie zakłada prowadzenia inwestycji ani za pośrednictwem generalnego wykonawcy, ani „pod
klucz”.
Za całość realizacji Inwestycji będzie odpowiadał Inwestor.
Do prowadzenia Inwestycji Inwestor powołał Kierownika Projektu oraz Biuro Projektu, w skład którego wchodzą
przedstawiciele i specjaliści Inwestora.
Zgodnie z przepisani ustawy prawo budowlane Inwestor ustanowi kierownika budowy i inspektora(ów) nadzoru
inwestorskiego.
Dostawy, roboty i usługi konieczne do zrealizowania Inwestycji będą zlecane zgodnie z przepisami ustawy prawo
zamówień publicznych.
1.5.2. W skład Inwestycji wchodzą następujące aparaty, maszyny i urządzenia, których dostawę zakontraktuje
Inwestor i przekaże do montażu wykonawcom robót:
Wykonawca robót branży montażowej będzie odpowiedzialny za montaż na konstrukcji / fundamentach
następujących aparatów, maszyn i urządzeń przekazanych przez inwestora:
ekstraktory – szt. 2,
podgrzewacz 30MPa – szt. 1,
podgrzewacz 7 MPa – szt. 1,
chłodnica separacji wody – szt. 1,
podgrzewacz 53 MPa – szt. 1,
separator 30 MPa – szt. 1,
separator 7 MPa – szt. 1,
zbiornik ciekłego ditlenku wegla – szt. 1,
zbiornik pierwszej frakcji – szt. 1,
zbiornik drugiej frakcji – szt. 1,
zbiornik ekstraktu – szt. 2,
zbiornik wody grzewczej – szt. 1,
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zbiornik pozostałości poekstrakcyjnych – szt. 2,
zbiornik naporowy wody chłodzącej – szt. 1,
zbiornik naporowy nad gniotownikiem – szt. 1,
homogenizator – szt. 2,
łapacz kropel na wydmuch gazu intertnego – szt. 1,
łapacz kropel na wydmuchu CO2 – szt. 1,
filtrocyklon – szt. 1,
cyklon – szt. 1,
wirówka – szt. 1,
gniotownik walcowy – szt. 1,
wentylator transportowy – szt. 1,
wciągnik elektryczny – szt. 1,
waga elektroniczna – szt. 2,
dozownik celkowy – szt. 3,
agregaty chłodnicze – szt. 2,
zespół pompa ditlenku węgla, układ napędowy pompy ditlenku węgla, pulsator – szt. 1,
pompa wody grzewczej – szt. 2,
pompa wody chłodzącej – szt. 1,
pompa ekstraktu – szt. 1,
rozlewaczka – szt. 1,
sprzęt bhp i p.poż.
Wykonawca robót branży instalacyjnej będzie odpowiedzialny za montaż na konstrukcji / fundamentach
następujących aparatów, maszyn i urządzeń przekazanych przez inwestora:
wentylator wyciągowy – szt. 2,
Wykonawca robót branży elektrycznej będzie odpowiedzialny za montaż na konstrukcji / fundamentach
następujących aparatów, maszyn i urządzeń przekazanych przez inwestora:
transformator – szt. 1.
1.5.3. Inwestor przewiduje wyodrębnienie wartości niematerialnych i prawnych w wyniku realizacji robót branży
pomiarów i automatyki, obejmujących:
oprogramowanie aplikacyjne systemu sterowania
system sterowania oraz oprogramowanie narzędziowe
1.5.4. Inwestor przewiduje zlecenie realizacji robót wszystkich niezbędnych branż.
Oprócz aparatów, maszyn i urządzeń wymienionych w punkcie 1.5.2., wszelkie materiały i wyposażenie instalacji
niezbędne do kompletnego wykonania zgodnie z dokumentacją projektową zapewniają wykonawcy robót
poszczególnych branż.

1.6. Termin realizacji
Harmonogram realizacji inwestycji zakłada (w wariancie podstawowym):
Rozpoczęcie realizacji projektu: czerwiec 2009 r. (ogłoszenie przetargu na dokumentację wykonawczą)
Zakończenie realizacji projektu: 30.06.2011 r. (uzyskanie pozwolenia na użytkowanie)
Intencją Inwestora jest maksymalne skrócenie czasu realizacji Inwestycji.
Realizację robót budowlanych przewiduje się w okresie od 01.05.2010 r. do 28.02.2011 r.
Realizacja robót budowlanych będzie przebiegać sukcesywnie i w kolejności wynikającej z dobrej praktyki
inżynierskiej.
1.7. Uwarunkowania formalne inwestycji
Zamawiający informuje, że projekt, w ramach którego realizowana jest inwestycja jest dofinansowany z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013,
Oś Priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie innowacji.
W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić podczas realizacji zamówienia wytyczne
Zamawiającego zapewniające zgodność realizacji z wymaganiami instytucji wdrażającej, szczególnie w zakresie
spełnienia wymogów formalnych oraz kwalifikowalności wydatków.
Przedmiot zamówienia zrealizowany przez Wykonawcę powinien spełniać wymogi obowiązujących ustaw,
rozporządzeń, przepisy i norm (w szczególności dotyczy to ustawy prawo budowlane i ustawy prawo zamówień
publicznych) oraz powinien być zrealizowany zgodnie z najlepszą praktyką inżynierską.
Instalacja będzie objęta systemem HACCP oraz będzie podlegać stałemu nadzorowi Wojewódzkiej Inspekcji
Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych (WIJHARS).

1.9. Lokalizacja Inwestycji
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II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 45213250

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
tak nie

II.1.8) Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w
liczbie odpowiadającej liczbie części)

tak nie

Jeżeli tak, oferty należy składać w odniesieniu do (zaznaczyć tylko jedno pole):
tylko jednej części
jednej lub więcej części
wszystkich części

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
tak nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy)
Wykonanie robót budowlanych następujących branż: roboty branży budowlano – konstrukcyjnej, łącznie z
zagospodarowaniem terenu i drogami, roboty branży montażowej, roboty branży automatyki i pomiarów, roboty
branży elektrycznej łącznie z teletechniką, roboty branży instalacyjnej, wykonanie rozruchu mechanicznego
oraz pełnienie funkcji Kierownika Budowy w ramach projektu „Budowa Centrum Badań Procesów Ekstrakcji
Nadkrytycznej surowców roślinnych z zastosowaniem CO2” finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój
Polski Wschodniej

Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane
liczbowe):

Waluta:

LUB Zakres: między
8000000.00

a 12000000.00 Waluta: PLN

II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy)
tak nie

Jeżeli tak, proszę podać opis takich opcji:

Jeżeli jest znany, wstępny harmonogram odwołania się do tych opcji:
w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia)

Liczba możliwych wznowień zamówienia (jeżeli
dotyczy):

lub Zakres: między a

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

Okres w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia)

LUB
Rozpoczęcie

01/06/2010 (dd/mm/rrrr)

Zakończenie 28/02/2011 (dd/mm/rrrr)
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy)
Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający ustala wadium w wysokości 300.000 PLN.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu, na konto Zamawiającego numer konta 03 1240 2412 1111 0000 3610 6855
z dopiskiem:
„Wadium w przetargu ograniczonym: Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu "Budowa Centrum Badań
Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej surowców roślinnych z zastosowaniem CO2" znak INS/ CBEN-8 /2010”.
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 listopada 2000
r. 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.

III.1.2) Główne warunki finansowania i uzgodnienia płatnicze oraz/lub odniesienie do odpowiednich
przepisów je regulujących

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

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy)
tak nie

Jeżeli tak, opis szczególnych warunków

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać
odpowiednio, nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, spełnianie
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.
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
dysonował 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.
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 spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę
dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
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1.Oświadczenia:
1.1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z Załącznikiem nr 3 do
niniejszego ogłoszenia dotyczące
a) Posiadania uprawnień do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) Posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. 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 dokumenty:
2.1. koncesję, zezwolenia lub licencję;
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy złożyć następując dokumenty:
3.1. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
prawo zamówień publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszego ogłoszenia;
3.2. 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 wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku osób
fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
3.3. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 Prawa
zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
3.4. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 Prawa
zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
3.5. aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub
zaświadczenia, 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 terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
4. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3.2., 3.3.,
3.4. i 3.5 składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości o zamówienie publiczne;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
Dokumenty, o których mowa w pkt. 4) lit. a i c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dokument,
o którym mowa w pkt. 4) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania -
do terminów wystawienia wyżej wymienionych dokumentów stosuje odpowiednio się zapisy pkt. 3.2., 3.4. i 3.5;
5. opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada
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;
8. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.2. zastępuje się je dokumentem zawierającym
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oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:

Dokumenty wymagane:
1. sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega
ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z
przepisami o rachunkowości również z opinią o
badanym sprawozdaniu, a w przypadku wykonawców
niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania
finansowego inny dokument określający obroty oraz
zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż
ostatni rok obrotowy;
2. informacja banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo – kredytowej, w których Wykonawca
posiada rachunek, potwierdzająca wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
potwierdzające, że Wykonawca dysponuje środkami
finansowymi lub zdolnością kredytową do bieżącego
finansowania przedmiotu zamówienia do wysokości co
najmniej 4.000.000 PLN (cztery miliony złotych);
3.Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu
spełnienia warunków udziału w postępowaniu
na zdolność kredytową innych podmiotów,
przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo – kredytowej, dotyczącą podmiotu,
z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie
art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość
posiadanych przez ten podmiot środków finansowych
lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
potwierdzający, że Wykonawca dysponuje środkami
finansowymi lub zdolnością kredytową do bieżącego
finansowania przedmiotu zamówienia do wysokości co
najmniej 4.000.000 PLN (cztery miliony złotych).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów
(jeżeli dotyczy):
Wszystkie powyższe dokumenty 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 3 i 6, 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.2.3) Zdolność techniczna

Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:

Dokumenty wymagane:
2.2.wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym
do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty
i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że roboty zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów
(jeżeli dotyczy):
Wszystkie powyższe dokumenty 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.
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ukończone, w zakresie robót budowlanych wraz
z dostawą materiałów o wartości każdorazowo co
najmniej 8.000.000 PLN (osiem milionów złotych),
zgodnie z pkt VII.1.4 niniejszego ogłoszenia wraz z
dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie
robót (referencje), zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do
niniejszego ogłoszenia . Brak referencji wyklucza
Wykonawcę z dalszego udziału w postępowaniu;
2.3.wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i
urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy robót
budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z
informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami,
zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszego ogłoszenia;
2.4.oświadczenie na temat wielkości średniego
rocznego zatrudnienia u Wykonawcy robót
budowlanych oraz liczebności personelu
kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, a w przypadku, gdy okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego ogłoszenia;
2.5.wykaz osób, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonywania
zamówienia, posiadających uprawnienia budowlane
bez ograniczeń, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami, w zakresie
następujących branż:
a) konstrukcyjno – budowlanej,
b) drogowej,
c) telekomunikacyjnej,
d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych,
e) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszego ogłoszenia,
oraz wykaz osób legitymujących się specjalistycznym
wyższym wykształceniem technicznym oraz minimum
5-letnim doświadczeniem w zakresie montażu,
rozruchu i eksploatacji w specjalnościach:
a) automatyki kontrolno – pomiarowej,
b) rurociągów i aparatury przemysłowej
zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszego ogłoszenia;
2.6. informacja, że Wykonawca dysponuje lub będzie
dysponował specjalistą z wykształceniem wyższym
technicznym lub ekonomicznym, który będzie pełnił
funkcję lidera – kierownika Zespołu i który co
najmniej 1 raz pełnił taką funkcję i zrealizował
przemysłową inwestycję wielobranżową o wartości
co najmniej 20.000.000 PLN (dwadzieścia milionów
złotych), zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszego
ogłoszenia;
2.7. oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli przepisy prawa nakładają

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów, o których mowa w pkt 3 i 6, 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.
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obowiązek posiadania takich uprawnień – zgodnie z
Załącznikiem Nr 10 do niniejszego ogłoszenia;
2.8.opłacona polisa, a w przypadku jej braku
inny dokument potwierdzający, że Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.
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
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone (jeżeli dotyczy)
tak nie

Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej
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III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
tak nie

Jeżeli tak,odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:

III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe pracowników
odpowiedzialnych za wykonanie usługi

tak nie
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SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

Ograniczona

Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

Negocjacyjna Kandydaci zostali już zakwalifikowani
tak nie

Jeżeli tak, należy podać w pkt VI.3) nazwy i adresy
zakwalifikowanych już wykonawców Informacje
Dodatkowe

Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do
udziału (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)

Przewidywana liczba wykonawców 5

LUB  Przewidywana minimalna liczba a  , jeżeli właściwe,  maksymalna liczba

Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: 1) Kryterium oceny wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu a) liczba referencji - minimum 1 - za wymagane minimum – 100 pkt. - za każdą
dodatkową referencję ponad wymagane minimum – 1 pkt.

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu (procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert

tak nie
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IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć odpowiednie pole(a))

Najniższa cena
LUB

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą
lub w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag
nie jest możliwe z oczywistych przyczyn)
kryteria określone w specyfikacji, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w
dokumencie opisowym

Kryteria Waga

1. cena 85

2. okres gwarancji jakości robót
budowlanych

5

3. okres gwarancji na dostarczone
urządzenia

5

4. okres gwarancji na zabezpieczenie
antykorozyjne

5

5.

Kryteria Waga

6.

7.

8.

9.

10.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

tak nie

Jeżeli tak, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej (jeżeli dotyczy)

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą (jeżeli dotyczy)
INS/CBEN-8/2010

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
tak nie

Jeżeli tak,
Wstępne ogłoszenie informacyjne Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.: z dnia (dd/mm/rrrr)
Inne wcześniejsze publikacje (jeżeli dotyczy)

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu
zakupów) lub dokumentu opisowego (w przypadku dialogu konkurencyjnego)

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

Data: (dd/mm/rrrr) Godzina:

Dokumenty odpłatne
tak nie

Jeżeli tak, Cena (podać wyłącznie dane liczbowe): Waluta:
Warunki i sposób płatności:



18/ 22 ENOTICES_jkobus 12/02/2010- ID:2010-019358 Formularz standardowy 2 — PL

Wykonanie robót budowlanych następujących branż: roboty branży budowlano
– konstrukcyjnej, łącznie z zagospodarowaniem terenu i drogami, roboty branży
montażowej, roboty branży automatyki i pomiarów, roboty branży elektrycznej łącznie
z teletechniką, roboty branży instalacyjnej, wykonanie rozruchu mechanicznego oraz
pełnienie funkcji Kierownika Budowy w ramach projektu „Budowa Centrum Badań
Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej surowców roślinnych z zastosowaniem CO2”
finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Data: 15/03/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom (jeżeli
możliwe do określenia): (w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data: (dd/mm/rrrr)

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV

inny:

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta)
Do: (dd/mm/rrrr)
LUB Okres w miesiącach: LUB dniach:  (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: (dd/mm/rrrr) Godzina:
Miejsce (jeżeli dotyczy):
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy)

tak nie
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SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy)
tak nie

Jeżeli tak, przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH

tak nie
Jeżeli tak, odniesienie do projektów i/lub programów: Zamówienie jest współfinansowane z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodneij

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy)
Informacje dodatkowe mozna uzyskać pod adresem:
www.ins.pulawy.pl/zamówienia publiczne
jolanta.kobus@ins.pulawy.pl
stanisław.jaworski@ins.pulawy.pl

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Adres pocztowy:

Miejscowość: Warszawa Kod
pocztowy:

Kraj: Polska Tel.:

E-mail: Faks:

Adres internetowy (URL):

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod
pocztowy:

Kraj: Tel.:

E-mail: Faks:

Adres internetowy (URL):

VI.4.2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 LUB, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołania wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 10 dni od dnia doręczenia lub
rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię odwołania
Zamawiającemu.
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VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Instytut Nawozów Sztucznych

Adres pocztowy: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13a

Miejscowość: Puławy Kod
pocztowy:

24-110

Kraj: Polska Tel.: +48 81 4731411

E-mail: jolanta.kobus@ins.pulawy.pl Faks: +48 81 4731410

Adres internetowy (URL): http://www.ins.pulawy.pl

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
12/02/2010  (dd/mm/rrrr)
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ZAŁĄCZNIK A
DODATKOWE ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

I) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod
pocztowy:

Kraj:

Punkt kontaktowy: Tel.:

Osoba do kontaktów:

E-mail: Faks:

Adres internetowy (URL):

II) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJE I DOKUMENTY
DODATKOWE (W TYM DOKUMENTY DOTYCZĄCE DIALOGU KONKURENCYJNEGO I DYNAMICZNEGO
SYSTEMU ZAKUPÓW)

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod
pocztowy:

Kraj:

Punkt kontaktowy: Tel.:

Osoba do kontaktów:

E-mail: Faks:

Adres internetowy (URL):

III) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/WNIOSKI O
DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod
pocztowy:

Kraj:

Punkt kontaktowy: Tel.:

Osoba do kontaktów:

E-mail: Faks:

Adres internetowy (URL):
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ZAŁĄCZNIK B (1)
INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ nr  NAZWA

1) KRÓTKI OPIS

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane
liczbowe):

Waluta:

LUB Zakres: między a Waluta:

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia)

LUB
Rozpoczęcie

(dd/mm/rrrr)

Zakończenie (dd/mm/rrrr)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
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