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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Instytut Nawozów Sztucznych Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A

Miejscowość:  Puławy Kod pocztowy:  24-110 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 814731411

Osoba do kontaktów:  Jolanta Kobus

E-mail:  jolanta.kobus@ins.pulawy.pl Faks:  +48 814731748

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.ins.pulawy.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Węzeł formowania i obróbki materiałow katalitycznych - część Nr 2 - zestaw do rozdrabniania półproduktów

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiotem zamówienia jest zestaw do rozdrabniania półproduktów będący częścią „Węzła formowania i
obróbki cieplnej materiałów katalitycznych” instalacji pilotowej do badań procesów otrzymywania katalizatorów
współstrąconych.
Przewiduje się, że zestaw do rozdrabniania półproduktów będzie składał się z dwóch młynów:
- młyn do przemiału wstępnego materiałów gruboziarnistych
- młyn końcowy typu strumieniowego
Wydajność każdego z młynów min. 150 kg/h. Młyny oraz wszystkie niezbędne urządzenia wchodzące w skład
węzła zostaną dobrane, wykonane i dostarczone przez dostawcę.
Zakres dostawy obejmuje:
1. Kompletny zestaw do rozdrabniania półproduktów poczynając od stanowiska podawania materiału z big
– baga , poprzez urządzenia dozujące materiał do młynów, młyny, separatory ,filtry, aparaturę kontrolno-
pomiarową ( w tym urządzenie pomiaru składu granulometrycznego mlewa wraz z oprogramowaniem
narzędziowym i przenośnym komputerem obsługowym dostosowanym do pracy z urządzeniem), rurociągi
wewnętrzne i połączenia pomiędzy poszczególnymi urządzeniami po stanowisko odbioru mlewa do big- baga.
1.1 Urządzenie powinno posiadać szafy sterownicze wyposażone w:
płyną regulację prędkości napędów z informacją zwrotną
sygnalizację pracy/awarii napędów głównych, pomocniczych, AKP
układ zabezpieczeń wewnętrznych urządzeń
pozwolenie na uruchomienie urządzenia, styk binarny-wyjście z DCS
2 Montaż i uruchomienie zestawu.
3 Przeszkolenie załogi
4 Nietypowe narzędzia niezbędne do rozruchu, serwisu lub remontu urządzeń.
5 Części zamienne – dostawca załączy wykaz części zamiennych oraz jeden komplet części szybko
zużywających się.
6 Dokumentacja techniczna – 2 komplety w języku polskim w formie wydrukowanej, 1 komplet w języku polskim
w formie elektronicznej.
Dostawca dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty:
6.1. Schemat technologiczno- pomiarowy, elektryczny zestawu.
6.2. Dane dotyczące zaprojektowani i wykonania fundamentów pod konstrukcję nośną.
6.3. Dokumentację wszystkich urządzeń wchodzących w skład zestawu zawierającą: budowę, zasady
eksploatacji i konserwacji.
6.4. Zestawienie wskaźników zużycia mediów i energii przy wydajności projektowej.
7 Dostarczenia oprogramowania narzędziowego do obsługi wykorzystanych sterowników, falowników, kod
źródłowy automatyki itp. wraz z licencją.
8 Konstrukcję nośną do zabudowy wszystkich elementów zestawu do rozdrabniania półproduktów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Techniczna Nr 13001-05.00 stanowiąca
załącznik Nr 8 do SIWZ
1. 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.
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Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu,
oraz posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub
aprobatą techniczną.
Wszystkie pozycje stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe.
Wykonawca zapewni bezpłatny przegląd techniczny w okresie gwarancji.
Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty i dokumentacje wymagane
w załączniku nr 8 do SIWZ
2. Wymagany minimalny okres gwarancji: 18 miesięcy od daty odbioru końcowego po uruchomieniu.
3. Baza dostawy DDP Puławy, Magazyn Zamawiającego – według Incoterms 2010.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 42993000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
INS/TW-12/2013

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_jkobus
Dane referencyjne ogłoszenia:   2013-041992   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2013/S 061-102309  z dnia:  27/03/2013  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
26/03/2013  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.1.5.

Zamiast:

Przedmiotem zamówienia
jest zestaw do rozdrabniania
półproduktów będący częścią
„Węzła formowania i obróbki cieplnej
materiałów katalitycznych” instalacji
pilotowej do badań procesów
otrzymywania katalizatorów
współstrąconych.
Przewiduje się, że zestaw do
rozdrabniania półproduktów będzie
składał się z dwóch młynów:
- młyn do przemiału wstępnego
materiałów gruboziarnistych
- młyn końcowy typu strumieniowego
Wydajność każdego z młynów min.
150 kg/h. Młyny oraz wszystkie
niezbędne urządzenia wchodzące
w skład węzła zostaną dobrane,
wykonane i dostarczone przez
dostawcę.
Zakres dostawy obejmuje:
1. Kompletny zestaw do
rozdrabniania półproduktów
poczynając od stanowiska

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia
jest zestaw do rozdrabniania
półproduktów będący częścią
„Węzła formowania i obróbki cieplnej
materiałów katalitycznych” instalacji
pilotowej do badań procesów
otrzymywania katalizatorów
współstrąconych.
Przewiduje się, że zestaw do
rozdrabniania półproduktów będzie
składał się z dwóch młynów:
- młyn do przemiału wstępnego
materiałów gruboziarnistych
- młyn końcowy typu strumieniowego
Wydajność każdego z młynów min.
150 kg/h. Młyny oraz wszystkie
niezbędne urządzenia wchodzące
w skład węzła zostaną dobrane,
wykonane i dostarczone przez
dostawcę.
Zakres dostawy obejmuje:
1. Kompletny zestaw do
rozdrabniania półproduktów
poczynając od stanowiska
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podawania materiału z big –
baga , poprzez urządzenia
dozujące materiał do młynów,
młyny, separatory, filtry, aparaturę
kontrolno- pomiarową ( w tym
urządzenie pomiaru składu
granulometrycznego mlewa wraz z
oprogramowaniem narzędziowym
i przenośnym komputerem
obsługowym dostosowanym do
pracy z urządzeniem), rurociągi
wewnętrzne i połączenia pomiędzy
poszczególnymi urządzeniami po
stanowisko odbioru mlewa do big-
baga.
1.1 Urządzenie powinno posiadać
szafy sterownicze wyposażone w:
płyną regulację prędkości napędów z
informacją zwrotną
sygnalizację pracy/awarii napędów
głównych, pomocniczych, AKP
układ zabezpieczeń wewnętrznych
urządzeń
pozwolenie na uruchomienie
urządzenia, styk binarny-wyjście z
DCS
2 Montaż i uruchomienie zestawu.
3 Przeszkolenie załogi
4 Nietypowe narzędzia niezbędne
do rozruchu, serwisu lub remontu
urządzeń.
5 Części zamienne – dostawca
załączy wykaz części zamiennych
oraz jeden komplet części szybko
zużywających się.
6 Dokumentacja techniczna – 2
komplety w języku polskim w formie
wydrukowanej, 1 komplet w języku
polskim w formie elektronicznej.
Dostawca dostarczy Zamawiającemu
następujące dokumenty:
6.1. Schemat technologiczno-
pomiarowy, elektryczny zestawu.
6.2. Dane dotyczące zaprojektowani
i wykonania fundamentów pod
konstrukcję nośną.
6.3. Dokumentację wszystkich
urządzeń wchodzących w skład
zestawu zawierającą: budowę,
zasady eksploatacji i konserwacji.
6.4. Zestawienie wskaźników zużycia
mediów i energii przy wydajności
projektowej.

podawania materiału z big –
baga , poprzez urządzenia
dozujące materiał do młynów,
młyny, separatory, filtry, aparaturę
kontrolno- pomiarową ( w tym
urządzenie pomiaru składu
granulometrycznego mlewa wraz z
oprogramowaniem narzędziowym
i przenośnym komputerem
obsługowym dostosowanym do
pracy z urządzeniem), rurociągi
wewnętrzne i połączenia pomiędzy
poszczególnymi urządzeniami po
stanowisko odbioru mlewa do big-
baga.
1.1 Urządzenie powinno posiadać
szafy sterownicze wyposażone w:
płyną regulację prędkości napędów z
informacją zwrotną
sygnalizację pracy/awarii napędów
głównych, pomocniczych, AKP
układ zabezpieczeń wewnętrznych
urządzeń
pozwolenie na uruchomienie
urządzenia, styk binarny-wyjście z
DCS
2 Montaż i uruchomienie zestawu.
3 Przeszkolenie załogi
4 Nietypowe narzędzia niezbędne
do rozruchu, serwisu lub remontu
urządzeń.
5 Części zamienne – dostawca
załączy wykaz części zamiennych
oraz jeden komplet części szybko
zużywających się.
6 Dokumentacja techniczna – 2
komplety w języku polskim w formie
wydrukowanej, 1 komplet w języku
polskim w formie elektronicznej.
Dostawca dostarczy Zamawiającemu
następujące dokumenty:
6.1. Schemat technologiczno-
pomiarowy, elektryczny zestawu.
6.2. Dane dotyczące zaprojektowani
i wykonania fundamentów pod
konstrukcję nośną.
6.3. Dokumentację wszystkich
urządzeń wchodzących w skład
zestawu zawierającą: budowę,
zasady eksploatacji i konserwacji.
6.4. Zestawienie wskaźników zużycia
mediów i energii przy wydajności
projektowej.
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7 Dostarczenia oprogramowania
narzędziowego do obsługi
wykorzystanych sterowników,
falowników, kod źródłowy automatyki
itp. wraz z licencją.
8 Konstrukcję nośną do zabudowy
wszystkich elementów zestawu do
rozdrabniania półproduktów.
Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawiera Specyfikacja
Techniczna Nr 13001-05.00
stanowiąca załącznik Nr 8 do SIWZ
1. 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 lub aprobatą
techniczną.
Wszystkie pozycje stanowiące
przedmiot zamówienia muszą być
fabrycznie nowe.
Wykonawca zapewni bezpłatny
przegląd techniczny w okresie
gwarancji.
Wraz z przedmiotem zamówienia
Wykonawca przekaże
Zamawiającemu dokumenty
i dokumentacje wymagane w
załączniku nr 8 do SIWZ
2. Wymagany minimalny okres
gwarancji: 18 miesięcy od
daty odbioru końcowego po
uruchomieniu.
3. Baza dostawy DDP Puławy,
Magazyn Zamawiającego – według
Incoterms 2010.

7 Dostarczenia oprogramowania
narzędziowego do obsługi
wykorzystanych sterowników,
falowników, kod źródłowy automatyki
itp. wraz z licencją.
8 Konstrukcję nośną do zabudowy
wszystkich elementów zestawu do
rozdrabniania półproduktów.
Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawiera Specyfikacja
Techniczna Nr 13001-05.00
stanowiąca załącznik Nr 8 do SIWZ
Zamawiający wymaga
przeprowadzenia przez Wykonawcę
prób – testów na materiale
przekazanym przez Zamawiającego.
Maksymalna wielkość próby
do testów – 200 kg surowca,
przekazane przez Zamawiającego
na prośbę Wykonawcy.
Kryterium oceny prawidłowości
wykonanych prób będzie rozrzut
uziarnienia zmielonego materiału
po młynie końcowym typu
strumieniowego – frakcja o średnicy
poniżej 20 µm powinna wynosić
minimum 95%. Największa
dopuszczalna średnica to 40µm.
Wykonawca zobowiązany jest do
przedstawienia wyników pomiaru
rozrzutu uziarnienia zmielonego
materiału. Pomiar uziarnienia
Wykonawca zobowiązany jest zlecić
niezależnej jednostce.
Wykonawca zobowiązany jest do
zwrotu do Zamawiającego minimum
80% zmielonego materiału.
Koszty związane z
przeprowadzeniem prób, odbiorem
i zwrotem materiału winien pokryć
Wykonawca.
W celu otrzymania materiału do prób
Wykonawca powinien skontaktować
się z Zamawiającym pod numerem
Tel +48 4731507.
1. 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
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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 lub aprobatą
techniczną.
Wszystkie pozycje stanowiące
przedmiot zamówienia muszą być
fabrycznie nowe.
Wykonawca zapewni bezpłatny
przegląd techniczny w okresie
gwarancji.
Wraz z przedmiotem zamówienia
Wykonawca przekaże
Zamawiającemu dokumenty
i dokumentacje wymagane w
załączniku nr 8 do SIWZ
2. Wymagany minimalny okres
gwarancji: 18 miesięcy od
daty odbioru końcowego po
uruchomieniu.
3. Baza dostawy DDP Puławy,
Magazyn Zamawiającego – według
Incoterms 2010

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4.

Zamiast:
07/05/2013   Godzina: 10:45
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
22/05/2013   Godzina: 10:45
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8

Zamiast:
07/05/2013   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
22/05/2013   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
II.1.5

Tekst do dodania:

Zamawiający wymaga przeprowadzenia przez
Wykonawcę prób – testów na materiale przekazanym
przez Zamawiającego.
Maksymalna wielkość próby do testów – 200 kg
surowca, przekazane przez Zamawiającego na prośbę
Wykonawcy.
Kryterium oceny prawidłowości wykonanych prób
będzie rozrzut uziarnienia zmielonego materiału po
młynie końcowym typu strumieniowego – frakcja o
średnicy poniżej 20 µm powinna wynosić minimum
95%. Największa dopuszczalna średnica to 40µm.
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia
wyników pomiaru rozrzutu uziarnienia zmielonego
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materiału. Pomiar uziarnienia Wykonawca zobowiązany
jest zlecić niezależnej jednostce.
Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu do
Zamawiającego minimum 80% zmielonego materiału.
Koszty związane z przeprowadzeniem prób, odbiorem i
zwrotem materiału winien pokryć Wykonawca.
W celu otrzymania materiału do prób Wykonawca
powinien skontaktować się z Zamawiającym pod
numerem Tel +48 4731507.

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/04/2013  (dd/mm/rrrr) - ID:2013-050152


	PL: Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie
	Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
	I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
	I.2) Rodzaj zamawiającego

	Sekcja II: Przedmiot zamówienia
	II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
	II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu
	II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	Sekcja IV: Procedura
	IV.1) Rodzaj procedury
	IV.2) Informacje administracyjne
	IV.2.1) Numer referencyjny
	IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną
	IV.2.2) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja
	IV.2.2) Data wysłania pierwotnego ogłoszenia


	Sekcja VI: Informacje uzupełniające
	VI.1) Ogłoszenie dotyczy
	VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia
	VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania 
	VI.3.1)
	VI.3.2)
	VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
	VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
	VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
	VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia

	VI.4) Inne dodatkowe informacje
	VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia



