
Puławy: Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego 

Numer ogłoszenia: 11209 - 2013; data zamieszczenia: 21.01.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 
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 i wdrożenie Zintegrowanego Systemu 

Informatycznego. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i 

wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) obejmujące: 1.Dostawę oraz wdrożenie ZSI. 2.Dostawę bazy 

danych pod potrzeby ZSI 3.Przeniesienie danych z systemów Zamawiającego do ZSI. 4.Przeszkolenie personelu 

Zamawiającego. 5.Świadczenie usług serwisowych dla wdrożonego systemu. Oferowany ZSI musi być systemem w pełni 

zintegrowanym, pracującym w oparciu o jeden motor bazy danych obejmujący następujące zakresy funkcjonalne: 

1.Finanse i księgowość 2.Kadry i płace 3.Budżetowanie i planowanie 4.Harmonogramowanie projektów 5.Zarządzanie 

produkcją 6.Zarządzanie magazynem 7.Controling 8.Sprzedaż i dystrybucja 9.e-Kancelaria i e-Sekretariat Wszystkie 

dostarczone licencje nie mogą nakładać ograniczeń czasowych na prawo do użytkowania oprogramowania. Oferowany 

system informatyczny w module FK musi spełniać wymagania wynikające z ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 

1994r. oraz ustawy o finansach publicznych z dnia 27 września 2009r. Wymagany okres gwarancji na dostarczony ZSI - 36 

miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia zawiera załącznik Nr 10 do SIWZ.. 

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.00.00.00-8, 30.20.00.00-1, 48.44.30.00-5, 48.45.00.00-7, 48.60.00.00-4, 

72.00.00.00-5, 80.50.00.00-9, 72.25.32.00-5. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 20 

000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium nosi się 

w PLN. Wadium może być wniesione w następujących formach: -pieniądzu, na konto Zamawiającego; numer konta: 03 



1240 2412 1111 0000 3610 6855, z dopiskiem: Wadium w przetargu nieograniczonym na dostawę i wdrożenie 

Zintegrowanego Systemu Informatycznego - Nr INS/FG -5/2013 -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej 

kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy będzie poręczeniem pieniężnym; -gwarancjach bankowych; -

gwarancjach ubezpieczeniowych; -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 (tj. Dz. U. 2007 Nr 42, poz. 

275 ze zm.); -W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja powinna 

być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: -gwarancji/poręczenia 

(Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, -

określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, -kwotę gwarancji/poręczenia, -termin 

ważności gwarancji/poręczenia, -oświadczenie Gwaranta/Poręczyciela, w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej 

wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek 

wymienionych w art. 46 ust. 5 ustawy oraz jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 

PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, lub pełnomocnictw, chyba, że 

udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie, Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności 

gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą i wynosił co najmniej 30 dni od upływu ostatecznego 

terminu składania oferty. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego 

wskazany powyżej. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na wskazanym powyżej rachunku 

bankowym. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia wadium może być 

wniesione przez Pełnomocnika. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie 

wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank 

prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi uznanie środków na koncie Zamawiającego przed upływem terminu 

składania ofert. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 

ważności wadium albo, jeżeli nie jest możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia 

nowego wadium, albo jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium przez Wykonawcę tzn.: a)oryginał lub 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do podpisania oferty kopię polecenia przelewu na konto 

Zamawiającego lub b)oryginał dokumentu będący każdą inną formą wadium dopuszczoną przez Zamawiającego. 

III.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.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Warunki udziału zostaną spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wskazane 

poniżej wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego: -przynajmniej 1 wdrożenie systemu klasy ERP w 

instytucie naukowym i/lub badawczym zatrudniającym min. 300 pracowników, o wartości co najmniej 400.000,00 

zł netto, które obejmowało co najmniej następujące obszary funkcjonalne: A.Finanse i księgowość B.Kadry i 

płace C.Budżetowanie i planowanie D.Zarządzanie magazynem E.Controling F.Sprzedaż -przynajmniej 1 

wdrożenie systemu klasy ERP w instytucie naukowym i/lub badawczym zatrudniającym min. 300 pracowników, o 

wartości zamówienia co najmniej 400.000,00 zł netto, które obejmowało co najmniej następujące obszary 

funkcjonalne: A.Finanse i księgowość B.Controling C.Obieg dokumentów i obejmowało minimum 25 

użytkowników z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami 

potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie. W przypadku wykonawców podających wartości 

usług w innych walutach niż PLN, Zamawiający przeliczy wartość netto tych usług po średnim kursie NBP 

według średniego kursu NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank 



Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, Wykonawca winien przyjąć kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli 

kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Warunki udziału zostaną spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 1) Kierownikiem Projektu - z wykształceniem wyższym magisterskim, posiadającym certyfikat 

zarządzania projektami np. Prince II lub inny równoważny, wydany przez niezależną jednostkę akredytowaną do 

wydawania tego typu certyfikatów, który uczestniczył w min. jednym wdrożeniu systemu informatycznego dla 

instytutów naukowych i/lub badawczych na stanowisku Kierownika Projektu; 2) zespołem konsultantów 

wdrożeniowych przypisanych do tego projektu w liczbie min. 8 osób z co najmniej 3-letnim doświadczeniem 

wdrożeniowym, gwarantującym realizację wdrożenia równolegle w kilku obszarach wdrożenia. Każda z osób 

powinna się wykazać doświadczeniem w udziale w co najmniej jednym projekcie informatycznym, dotyczącym 

wdrożenia systemu klasy ERP w instytucie naukowym i/lub badawczym. 3) zespołem min. 8 pracowników 

odpowiedzialnych za tworzenie i rozwój oprogramowania w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, 

zapewniającym możliwość modyfikacji wdrożonego systemu w zależności od potrzeb Zamawiającego i 

zapewniającego rozwój systemu, z co najmniej 3-letnim doświadczeniem wdrożeniowym, gwarantującym 

realizację wdrożenia równolegle w kilku obszarach wdrożenia. Każda z osób powinna się wykazać 

doświadczeniem w udziale w co najmniej jednym projekcie informatycznym, dotyczącym wdrożenia systemu 

klasy ERP w instytucie naukowym i/lub badawczym. wraz z informacjami o podstawie dysponowania tymi 

osobami; Poprzez -certyfikat równoważny- Zamawiający rozumie, że Wykonawca dla każdej roli opisanej 

powyżej przedstawi certyfikat, który: -jest analogiczny co do zakresu z przykładowymi certyfikatami wskazanymi 

z nazwy dla danej roli, co jest rozumiane jako analogiczna dziedzina merytoryczna wynikająca z roli, której 

dotyczy certyfikat (np. zarządzanie bazami danych, kompetencje związane z zarządzaniem projektami, 

testowaniem, administrowaniem bazami danych, programowaniem, etc.), analogiczny stopień poziomu 

kompetencji (np. podstawowy, zaawansowany, ekspert), analogiczny poziom doświadczenia zawodowego 

wymagany do otrzymania danego certyfikatu (np. konieczność wykazania się uczestnictwem w określonej liczbie 

projektów danej roli lub liczba lat pracy w danej roli, etc.) -potwierdzony jest egzaminem (dotyczy tylko tych ról, 

których przykładowe certyfikaty musza być potwierdzone egzaminem). Zamówienie będzie realizowane w języku 

polskim. Wykonawca musi zapewnić możliwość komunikowania się osób wykonujących zamówienie z 

Zamawiającym w języku polskim oraz sporządzania dokumentacji w języku polskim, w tym zapewnić 

tłumaczenie symultaniczne w przypadku konieczności komunikacji bezpośredniej oraz tłumaczenie przysięgłe w 

przypadku sporządzenia dokumentacji w języku obcym. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Warunki udziału zostaną spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - posiada ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia 

na wartość co najmniej 700.000 zł - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 

400.000 złotych. 

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: 

� wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub 

usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 



wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te 

dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie  

� wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  

� informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada 

rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 

wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

� opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową 

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 o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert. 

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  

� aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, 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 o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

� aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, 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 o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

� aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, 

wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

� aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, 

wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  



� wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał 

innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty 

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

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 zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 

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.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo 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, 

jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 

wydaje się takiego zaświadczenia 

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY 

BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom 

należy przedłożyć: 

� zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z 

normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na 

odpowiednich normach europejskich  

� inne dokumenty 

1. Wypełniona tabela zawierająca specyfikację funkcji szczegółowych ZSI określoną w Załączniku Nr 7 do SIWZ, 

zawierająca informacje o spełnieniu przez oferowany ZSI podstawowych i dodatkowych wymagań określonych 

przez Zamawiającego, 2. Prezentacja ZSI dołączona w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym, 

potwierdzająca wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określone przez Zamawiającego w Załączniku Nr 

8 do niniejszej SIWZ. 

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: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

1 - Cena - 40  

2 - funkcjonalność oferowanego systemu ZSI - 25  

3 - ocena prezentacji systemu - 35  

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 

Zgodnie ze wzorem umowy dołączonym do SIWZ zamówienia. 

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 Budynek G35, pokój 201. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.02.2013 godzina 12:00, 

miejsce: Instytut Nawozów Sztucznych Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A 24-110 Puławy Budynek G35, pokój 203. 

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

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia winni ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w 

niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie 

pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w 

postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Wszelka korespondencja prowadzona będzie 

wyłącznie z Pełnomocnikiem. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie 

uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć 

Zamawiającemu stosowną umowę konsorcjum zawierającą w swojej treści minimum następujące postanowienia: -

określenie celu gospodarczego, -określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych 

przy realizacji ww. zamówienia, -oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu 

zamówienia oraz gwarancji i rękojmi, Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej konsorcjum lub umowy zawartej 

pod warunkiem zawieszającym. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi zostać wniesione 

najpóźniej w dniu podpisania umowy zgodnie z zasadami określonymi w PZP. Zabezpieczenie może być wniesione w 

jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c)gwarancjach 

bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b 

ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu polskiej agencji rozwoju Przedsiębiorczości. Wykonawca może 

zlecić wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom z zastrzeżeniem wskazania w ofercie części 

zamówienia, którą zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom. Zamawiający nie dopuszcza zawierania przez 

podwykonawców umów z dalszymi podwykonawcami. Zlecenie wykonania części przedmiotu zamówienia 

podwykonawcom nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części przedmiotu 

zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy 

tak jak za własne działania. 

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 


