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Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Nowych Syntez Chemicznych , 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 fabrycznie 

nowej wagi samochodowej o nośności 60 Mg.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa, montaż i uruchomienie 

fabrycznie nowej wagi samochodowej o nośności 60 Mg i długości 20 m Waga oraz podłoże powinna 

posiadać niżej wymienione parametry i wyposażenie: 1) pełny pomost żelbetowy, zabezpieczony przed 

oddziaływaniem warunków atmosferycznych, wykonany z betonu klasy C35/45 z dodatkiem kruszywa 

granitowego, 2) waga ma sią składać z trzech modułów zakończonych metalowym i łączeniami na całej 

szerokości pomostu. Pomiędzy pomostami oraz na czołach wagi na całej długości muszą się znajdować 

włazy rewizyjne o szerokości minimom 20cm, umożliwiające swobodny dostęp do czyszczenia przestrzeni 

pomiędzy pomostami, przy najazdach ja k również do serwisu wagi. 3) prefabrykowane fundamenty wagi o 

wysokości min 60 cm wykonane z betonu klasy C 35/25 z dodatkiem kruszywa granitowego zapewniający 

min 30 cm prześwitu przestrzeni pomiędzy dnem wagi (posadzką fundamentu) a spodnią powierzchnią pyt 

wierzchnich, 4) waga montowana na przygotowanej wcześniej przez wykonawcę płycie fundamentowej o 

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)



grubości min 20cm Beton klasy C20/25 zbrojonej siatką z pręta fi 10 oczko 15cm/15cm, 5) zakres ważenia 

do 60 Mg, 6) minimalny zakres ważenia 400 kg. 7) dokładność ważenia powinna wynosić 10 kg 8) waga 

powinna posiadać 8 czujników w tensometrycznych wykonanych ze stali nierdzewnej o stopniu ochrony IP 

68, 9) przewody tensometrów zabezpieczone fabrycznie dodatkowym oplotem metalowym. Czujniki Klasy 

C 6 OIML 10) efektywna długość ważenia min. 20 m, 11) szerokość wagi 3,0 m, 12) wartość działki 

legalizacyjnej e <=10 kg, 13) wartość działki elementarnej <=10 kg, 14) klasa dokładności III - do rozliczeń 

handlowych, 15) waga zasilana - 230V 50Hz, 16) waga powinna posiadać zabezpieczenia 

przeciwnapięciowe, 17) tarowanie wagi powinno być automatyczne, 18) waga wyposażona w miernik 

wagowy Rinstrum R420 posiadający pamięć DSD z wymiennymi modułami RS 232 i RS 485 

kompatybilnymi z urządzeniami zamawiającego, 19) zewnętrzny wyświetlacz ze stali nierdzewnej o 

wysokości cyfr min 100mm 20) oprogramowanie wagowe 21) drukarka paragonowa 22) gumowa uszczelka 

o szerokości min l2cm wokół pomostu wagowego. Wykonawca zapewni: 1) zainstalowanie zastępczej wagi 

do ważenia samochodów ciężarowych o masie całkowitej do 60 Mg na czas wykonywania zadania, do 

momentu uruchomienia i przekazania protokołem nowej wagi do użytkowania; 2) Wykonawca wraz z 

dostawą nowej wagi dostarczy DTR i instrukcję obsługi w języku polskim; 3) wykonawca przeszkoli 

pracowników obsługi z zakresu użytkowania i obsługi wagi; 4) wykonawca dokona zgłoszenia do Jednostki 

Notyfikowanej w celu legalizacji i wniesienia opłaty legalizacyjnej; 5) wykonawca przeprowadzi legalizację; 

6) wykonawca przygotuje oraz złoży w imieniu zamawiającego dokumentację projektową celem uzyskania 

pozwolenia na budowę oraz pokryje wszystkie koszty związane z prowadzeniem budowy; 7) wykonawca 

zabezpieczy sprzęt niezbędny do realizacji zadania; 8) wykonawca przygotuje podłoże i dokona montażu 

nowej wagi wraz z uruchomieniem; 9) Wykonawca po zakończonym montażu wagi utwardzi i wyrówna 

teren wokół wagi umożliwiając tym samym poruszanie się po wadze oraz obok wagi pojazdom ciężarowym; 

10) Wykonawca przedstawi zamawiającemu Deklarację Zgodności na beton towarowy użyty do produkcji 

wagi oraz fundamentów; 11) Wykonawca udzieli min. 24 miesiące gwarancji na wagę i wykonaną usługę; 

12) W cenę będą wliczone koszty dostawy przedmiotu zamówienia do Gospodarstwa Doświadczalnego 

Goczałków w Goczałkowie Górnym nr 8, 58-150 Strzegom..

II.1.5) 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.92.30.00-2.

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: 30.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających



FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

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

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

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

prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

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

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

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, druk do ewentualnego wykorzystania - załącznik 

nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg 

formuły spełnia, nie spełnia na podstawie dokumentów złożonych wraz z ofertą.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca złoży wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych również 

wykonywanych, głównych dostaw - trzy dostawy podobnych wag z usługą montażu, każda o 

wartości min. 50 000 zł netto, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

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

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane 

oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - załącznik nr 6 

do SIWZ. Zamawiający oceni czy wykonawca spełnia warunek o którym mowa, na postawie 

wykazu głównych dostaw oraz dowodów, że zostały one wykonane lub są wykonywane 

należycie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły 

spełnia nie spełnia na podstawie dokumentów złożonych wraz z ofertą. Dowodami o których 

mowa w ust. 1.2. są: - poświadczenia, z tym że w doniesieniu do nadal wykonywanych dostaw 

okresowych lub ciągłych poświadczenia powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące 

przed upływem składania ofert. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego 

dostawy wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku 

przedkładania dowodów, o których mowa w ust. 1.2.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

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

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

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, druk do ewentualnego wykorzystania - załącznik 



nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg 

formuły spełnia, nie spełnia na podstawie dokumentów złożonych wraz z ofertą.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

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

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

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, druk do ewentualnego wykorzystania - załącznik 

nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg 

formuły spełnia, nie spełnia na podstawie dokumentów złożonych wraz z ofertą.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

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

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

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, druk do ewentualnego wykorzystania - załącznik 

nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg 

formuły spełnia, nie spełnia na podstawie dokumentów złożonych wraz z ofertą.

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

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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

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

1 ustawy, oprócz oświadczenia o 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;

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;

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;

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;

III.6) INNE DOKUMENTY

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

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia, nie spełnia na 

podstawie dokumentów złożonych wraz z ofertą. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, 

potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub 

ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi 

zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 

zamówienia, w oryginale. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

dokumenty dotyczące: 1) zakresu dostępnych zasobów innego podmiotu; 2) sposobu wykorzystania 

zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; 3) charakteru stosunku jaki 

będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem; 4) zakresu i okresu udziału podmiotu przy wykonywaniu 

zamówienia. 3.1. Oferta wspólna W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać 

następujące warunki: a) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego - do oferty należy załączyć upoważnienie. b) Zamawiający 

będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejszą w przedmiotowym 

postępowaniu kopii umowy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy przez Wykonawców 

składających ofertę wspólnie: konsorcjum lub spółki cywilnej, podpisane przez wszystkich partnerów, przy 



czym termin, na jaki została zawarta umowa konsorcjum, nie może być krótszy niż termin realizacji 

zamówienia. Przedmiotowy dokument musi być dostarczony zamawiającemu przed dniem zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. c) Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub 

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

przedstawiciela/pełnomocnika (partnera wiodącego) wymaga podpisu prawnie upoważnionych 

przedstawicieli każdego z partnerów - należy je załączyć je do oferty. e) Pełnomocnik/przedstawiciel 

(wiodący partner) winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego na 

rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu. f) Podmioty 

występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań. 3.2. Wykonawcy występujący wspólnie o których mowa w ust. 3 składają jedną ofertę, przy 

czym: a) oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu, składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców lub przynajmniej 

jeden Wykonawca, który jest zdolny do udokumentowania, że spełnia warunki lub każdy z Wykonawców 

składających ofertę wspólnie, warunki te muszą zostać spełnione przez Wykonawców łącznie; b) 

wymagane oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, 

składa osobno każdy z Wykonawców. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub 

tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te 

podmioty. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w 

oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wszystkich oświadczeń i dokumentów żądanych przez 

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

odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których 

Wykonawca polega, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są 

poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający 

wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego 

oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo 

którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, 

zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, 

chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 

spełnienie przez wykonawców warunków udziału w postepowaniu oraz spełnienie przez oferowane 

dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, 

w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin 



składania ofert.

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 inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90 

2 - Gwarancja - 10

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod 

rygorem nieważności. 5. Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany 

postanowień umowy w stosunku do treści oferty gdy: 1) nastąpią zmiany stawki i kwoty VAT oraz 

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

umowy w określonym pierwotnie terminie; 3) przerwy w dostawie mediów niezbędnych do realizacji 

zamówienia; 4) w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, min. takich jak: śmierć, choroba, 

ustanie stosunku pracy osób przewidzianych do realizacji zamówienia; 5) za siłę wyższą uważa się 

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

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

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

zamówienia: www.ins.pulawy.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: INSTYTUT NOWYCH 

SYNTEZ CHEMICZNYCH, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 PUŁAWY, pok. 50 - kancelaria 

lub w GD Goczałków; Goczałków Górny 8, 58-150 Strzegom.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.04.2016 

godzina 08:00, miejsce: Gospodarstwo Doświadczalne Goczałków; Goczałków Górny 8, 58-150 Strzegom.

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

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

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 



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


