
Puławy: Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji do badań redukcji NOx:

pilotowej oraz przemysłowej

Numer ogłoszenia: 231677 - 2013; data zamieszczenia: 05.11.2013

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, montaż i uruchomienie instalacji do badań

redukcji NOx: pilotowej oraz przemysłowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i

kompleksowe wykonanie instalacji do badań redukcji NOx, w której skład wchodzą: a)Pilotowa instalacja do badań

redukcji NOx metodą SNCR i SCR b)Przemysłowa instalacja do badań redukcji NOx w kotle OP215 Ad. a) Pilotowa

instalacja do badań redukcji NOx metodą SNCR SCR powinna być w pełni zautomatyzowaną autonomiczną

instalacją do badań zarówno procesu redukcji NOx metodą SNCR, poprzez wtrysk roztworu mocznika lub innego

reduktora, jak i badań katalitycznej selektywnej redukcji NOx amoniakiem (SCR). Do generowania spalin powinien

być zastosowany palnik zasilany gazem ziemnym a pozostałe składniki, niezbędne do odwzorowania spalin ze

spalania węgla wprowadzane do spalin z butli odpowiednimi urządzeniami pomiarowymi. Ad. b) Przemysłowa

instalacja do badań redukcji NOx metodą SNCR i SCR będzie obejmowała węzeł zasilania ze zbiornikiem roztworu

mocznika i pompą przetłaczającą roztwór mocznika do dysz oraz węzeł wtrysku mocznika obejmujący

rozmieszczenie lanc wtryskowych oraz ich konstrukcję, sposób montażu i zabezpieczenia przed uszkodzeniem i

zatykaniem. Zaproponowane rozmieszczenie lanc wtryskowych powinno zapewnić równomierne rozpylenie roztworu

mocznika w przekroju kotła. Zakres dostawy obejmuje: 1.Schematy technologiczno-pomiarowo bilansowe 2.Opisy

techniczne i technologiczne 3.Zapotrzebowanie surowców 4.Dokumentacje rysunkowe (rysunki wykonawcze,

dyspozycja rozmieszczenia aparatów, dokumentacja montażowa, izometria) 5.Wykaz alarmów i blokad 6.Szczególne

wymagania i środki zapobiegawcze 7.Systemy sterowania (komputer, przetworniki, szafy sterownicze itp.)

8.Warunki Techniczne Wytwarzania i Odbioru wykonania aparatów i instalacji 9.Wykonanie aparatów, dostawa i

montaż na miejscu pracy 10.Materiały, z których powinna być wykonana instalacja: instalacja przemysłowa: 1.4571;

instalacja pilotowa: 1.4541 11.Instrukcje obsługi 12.Instrukcje BHP i Ppoż. zatwierdzone przez INS i ZAP 13.Próbne

uruchomienie i przekazanie inwestorowi Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie

z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i

normami a w szczególności z zachowaniem Polskich Norm, przenoszących normy europejskie lub norm innych

państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. Przedmiot zamówienia

powinien odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, oraz posiadać certyfikaty

bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub

aprobatą techniczną. Wymagany minimalny okres gwarancji: 24 miesięcy od daty protokołu odbioru końcowego po

rozruchu..



II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż

20% wartości zamówienia podstawowego - na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień

publicznych. Zamówienie uzupełniające zostanie wynegocjowane i będzie realizowane na podstawie

odrębnej umowy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.00.00.00-6.

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

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2014.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Szczegółowe informacje na temat wadium

zostaną podane w Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia.

III.2) ZALICZKI

przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

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 w postępowaniu zostaną spełnione, jeżeli: wykonawca wykaże, że w okresie

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu (a jeżeli wykonawca działa krócej, w tym okresie) wykonał należycie co

najmniej 1 dostawę - zamówienie polegające na wykonaniu instalacji związanej z energetyką

przemysłową, o wartości co najmniej 500.000,00 PLN netto, z podaniem wartości,

przedmiotu, dat wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawa została wykonana

wraz z dowodami potwierdzającymi należyte jej wykonanie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunki udziału w postępowaniu zostaną spełnione, jeżeli wykonawca wykaże, że: a)jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej dzia-łalności związanej

z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 600.000,00 PLN (słownie: sześćset tysięcy

złotych). b)nie wcześniej niż na 3 miesiące przed terminem składania ofert posiadał na

ra-chunku środki finansowe lub zdolność kredytową do bieżącego finansowania przedmiotu

zmówienia na kwotę co najmniej 300 000,00 PLN.

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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

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

dostaw lub usług, 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, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy

lub  usługi  zostały  wykonane,  oraz załączeniem dowodów,  czy  zostały  wykonane lub  są  wykonywane

należycie;



informację  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzającą  wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert  albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia;

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, o których mowa w art.

22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów,

zasobami których będzie dysponował wykonawca:

informację  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzającej  wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia;

opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku,  inny  dokument  potwierdzający,  że  inny  podmiot  jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia;

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 lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art.  24 ust.  1 pkt  2 ustawy,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

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

ubezpieczenia  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;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby

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;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.

Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba

wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o

zamówieniu

Kryterium oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu a)Liczba wykonanych dostaw (referencji) -

minimum 1 - za wymagane minimum - 100 pkt - za każdą dodatkową referencję ponad wymagane minimum - 1 pkt

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 80

2 - okres gwarancji - 20

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: 14.11.2013 godzina

10:30, miejsce: Instytut Nawozów Sztucznych Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A 24-110 Puławy, Budynek E40,

Kancelaria.

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: Zamówienie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Programu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka 2007-2013..

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


