
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Dostawa mebli i wyposażenia laboratoryjnego wraz z montażem i uruchomieniem.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000041619

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

1.5.2.) Miejscowość: Puławy

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-110

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: (81)473 14 00

1.5.8.) Numer faksu: (81) 473 14 10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ins.lukasiewicz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ins.lukasiewicz.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Badania i rozwój

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa mebli i wyposażenia laboratoryjnego wraz z montażem i uruchomieniem.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fd719898-3bcc-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00253543/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00253543/01 z dnia 2021-11-02

2021-11-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy



2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-02 13:23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.miniportal.uzp.gov.pl , www.ins.lukasiewicz.gov.pl/BIP

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu
komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej
(ePUAP), usług miniPortalu oraz Regulaminie korzystania z systemu miniPortal.
2. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego musi
posiadać konto na ePUAP, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie
miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji” . 3. Maksymalny
rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia,
zmiany, wycofania oferty” i „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB. 4. We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się
numerem referencyjnym INS/BBA – 20/2021. 5. Za termin złożenia oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz przekazywanie informacji przyjmuje się termin ich przekazania na ePUAP. 6.
Wszelkie dokumenty, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez wykonawcę po otwarciu
ofert, powinny być przekazywane ze skrzynki ePUAP Wykonawcy wskazanej w ofercie. 7. Dane
postępowanie można wyszukać również na „Liście wszystkich postepowań” w miniPortalu klikając
wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki „Postepowania”

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
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3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć
Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych; dane adresowe: Al. Tysiąclecia
Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy. 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może
Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email:
iod@ins.lukasiewicz.gov.pl lub pisemnie na adres Administratora danych. 3. Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych
będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.
18-19 oraz art. 74-76 ustawy Pzp. 5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu
zakończenia realizacji celu określonego w pkt 19.1.3 tj. zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy Pzp, przez cały
okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Po tym czasie z danych będziemy
korzystać przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego
prawa. 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy. 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: INS/BBA-20/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli i wyposażenia laboratoryjnego wraz z
montażem i uruchomieniem. 2. Zakres zamówienia obejmuje :
2.1. Dostawę dygestorium ceramicznego – szt. 2; 2.2. Dostawę stanowiska laboratoryjnego I –
szt. 5; 2.3. Dostawę okapu stanowiskowego – szt. 1; 2.4. Dostawę stanowiska laboratoryjnego II
– szt. 7; 2.5. Dostawę stanowiska laboratoryjnego do mycia – szt. 5; 2.6. Dostawę stanowiska
laboratoryjnego jezdnego – szt. 1; 2.7. Dostawę stanowiska laboratoryjnego biurowego – szt. 3;
2.8. Dostawę stanowiska laboratoryjnego wagowego – szt. 1; 2.9. Dostawę stanowiska
laboratoryjnego aparaturowego – szt. 5; 2.10. Dostawę stanowiska biurowego prostego – szt.
22; 2.11. Dostawę aneksu kuchennego zamkniętego – szt. 2; 2.12. Dostawę szafy biurowej –
szt. 39; 2.13. Dostawę szafy laboratoryjnej – szt. 2; 2.14. Dostawę szafek wiszących – szt. 24;
2.15. Dostawę krzeseł – szt. 20; 2.16. Dostawę taboretu laboratoryjnego – sz. 5; 2.17. Montaż
mebli i wyposażenia wraz z uruchomieniem.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
określa opis techniczny stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ.4. Dostarczone i zamontowane
meble i wyposażenie musi spełniać wymagania jakościowe i techniczne Zamawiającego
określone w opisie technicznym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39180000-7 - Meble laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
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4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą sumaryczną liczbę
punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej - w zakresie doświadczenia warunek ten
zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) wykonał w okresie ostatnich (3) trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres działalności jest krótszy to w tym okresie: co najmniej 2 (dwie) dostawy mebli
laboratoryjnych, z których każda obejmowała dostawę co najmniej 1 (jednego) dygestorium o
wartości każdej dostawy nie mniejszej niż 150.000,00 PLN netto (sto pięćdziesiąt tysięcy
złotych) dla dostaw rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej
150.000,00 PLN netto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy];

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu
wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie podstaw wykluczenia z
postępowania wskazanych przez zamawiającego. o których mowa w:
a. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
tytułem środka zapobiegawczego,
c. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego
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na celu zakłócenie konkurencji,
d. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
2. Wykaz dostaw, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat, 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 lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu (wg załącznika nr 3)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. Deklaracja zgodności WE (podstawa naniesionego oznaczenia CE) – w języku polskim
(kopia). 2. Atesty higieniczne na meble laboratoryjne wystawione przez niezależny od
producenta, uprawniony podmiot prawny (kopie). 3. Opinię o przydatności granitu na blaty
robocze stołów laboratoryjnych, wydaną przez niezależną od producenta jednostkę naukowo-
badawczą. Wyklucza się opinię użytkownika. 4. W odniesieniu do blatu z żywicy fenolowej: 4.1.
atest, certyfikat lub raport z zbadań wydany przez niezależną, uprawnioną instytucję badawczą
potwierdzający poniższe odporności: - kwas azotowy 30% - brak widocznych zmian po działaniu
przez 24 godziny; - kwas siarkowy 33% - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny;
- kwas siarkowy 98% - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny; - zieleń
malachitowa- brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny; - błękit metylenowy- brak
widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny; - fiolet metylenowy 6B- brak widocznych
zmian po działaniu przez 24 godziny; - aceton- brak widocznych zmian po działaniu przez 24
godziny; - keton metylowo-etylowy- brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny; -
toluen- brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny; - nadmanganian potasu- brak
widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny. 5. Minimum 10-letnią gwarancję producenta
blatów z żywicy fenolowej obejmującą następujące właściwości materiałów: - odporność na
uderzenia: odporność na uderzenia oznacza, że powierzchnia blatu - wytrzymuje ciężar 40 N
mierzony zgodnie z normą EN438 lub równoważną, - odporność na wilgoć oznacza, że wilgoć
nie ma wpływu na blat, - powierzchnia blatu jest odporna przez co najmniej 24 godziny na:
stężony kwas chlorowodorowy (37%), stężony kwas fosforowy (85%), stężony kwas siarkowy
(33%), nadtlenek wodoru, stężoną sodę kaustyczną (10%), keton metylenowo-etylenowy bez
szkody w funkcjonalności i estetyce materiału. 6. W odniesieniu do blatów z ceramiki
monolitycznej dodatkowo : 6.1. świadectwo z Zakresu Higieny Radiacyjnej o spełnieniu
wymogów z zakresu higieny radiacyjnej. 6.2.raport lub sprawozdanie wydane przez niezależny
od producenta, uprawniony podmiot prawny określający wartość odporności na: - twardość
powierzchni: minimum 8 w skali Mohsa, - odporność na pękanie włoskowate metodą Harkorta do
temperatury minimum 170ºC, - minimum 5 klasę odporności na plamienie wg PN – EN ISO
10545 – 14, - chemoodporność wg normy PN EN ISO 10545 -13 na minimum 25 substancji
chemicznych (w tym barwników) takich jak: 10% roztwór NH4Cl, 20% roztwór NaClO, 3%
roztwór HCl, 18% roztwór HCl, KOH 30 g/l, KOH 100 g/l, 10% roztwór C6H8O7, 5% roztwór
C3H6O3, czerwień kongo min. 1% , fiolet krystaliczny min. 1%, kwas siarkowy min. 96 %, kwas
azotowy min 70 %, kwas chlorowodorowy 37 %, kwas fosforowy min. 85%, wodorotlenek sodu
min.40%, chloroform, toluen, fenol min 85%, eozyna min.1%, jodyna, formaldehyd min 40%,
aceton, azotan srebra min. 10%, woda królewska, kwas nadchlorowy min.60 %, kwas
bromowodorowy min.48%, wodorotlenek amonu, nadtlenek wodoru. 7. Certyfikat wydany przez
niezależną instytucję badawczą, potwierdzający łatwość odkażania na poziomie nie niższym niż
doskonały. 8. Certyfikat wydany przez niezależną od producenta instytucję badawczą
potwierdzający redukcję kolonii mikroorganizmów, na poziomie nie niższym niż 99.99% po 24
godzinach przynajmniej na mikroorganizmy Pałeczki okrężnicy i Gronkowca złocistego. 9.
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Świadectwo z zakresu Higieny Radiacyjnej 10. Atest higieniczny PZH.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
1. Deklaracja zgodności WE (podstawa naniesionego oznaczenia CE) – w języku polskim
(kopia). 2. Atesty higieniczne na meble laboratoryjne wystawione przez niezależny od
producenta, uprawniony podmiot prawny (kopie). 3. Opinię o przydatności granitu na blaty
robocze stołów laboratoryjnych, wydaną przez niezależną od producenta jednostkę naukowo-
badawczą. Wyklucza się opinię użytkownika. 4. W odniesieniu do blatu z żywicy fenolowej: 4.1.
atest, certyfikat lub raport z zbadań wydany przez niezależną, uprawnioną instytucję badawczą
potwierdzający poniższe odporności: - kwas azotowy 30% - brak widocznych zmian po działaniu
przez 24 godziny; - kwas siarkowy 33% - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny;
- kwas siarkowy 98% - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny; - zieleń
malachitowa- brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny; - błękit metylenowy- brak
widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny; - fiolet metylenowy 6B- brak widocznych
zmian po działaniu przez 24 godziny; - aceton- brak widocznych zmian po działaniu przez 24
godziny; - keton metylowo-etylowy- brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny; -
toluen- brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny; - nadmanganian potasu- brak
widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny. 5. Minimum 10-letnią gwarancję producenta
blatów z żywicy fenolowej obejmującą następujące właściwości materiałów: - odporność na
uderzenia: odporność na uderzenia oznacza, że powierzchnia blatu - wytrzymuje ciężar 40 N
mierzony zgodnie z normą EN438 lub równoważną, - odporność na wilgoć oznacza, że wilgoć
nie ma wpływu na blat, - powierzchnia blatu jest odporna przez co najmniej 24 godziny na:
stężony kwas chlorowodorowy (37%), stężony kwas fosforowy (85%), stężony kwas siarkowy
(33%), nadtlenek wodoru, stężoną sodę kaustyczną (10%), keton metylenowo-etylenowy bez
szkody w funkcjonalności i estetyce materiału. 6. W odniesieniu do blatów z ceramiki
monolitycznej dodatkowo : 6.1. świadectwo z Zakresu Higieny Radiacyjnej o spełnieniu
wymogów z zakresu higieny radiacyjnej. 6.2.raport lub sprawozdanie wydane przez niezależny
od producenta, uprawniony podmiot prawny określający wartość odporności na: - twardość
powierzchni: minimum 8 w skali Mohsa, - odporność na pękanie włoskowate metodą Harkorta do
temperatury minimum 170ºC, - minimum 5 klasę odporności na plamienie wg PN – EN ISO
10545 – 14, - chemoodporność wg normy PN EN ISO 10545 -13 na minimum 25 substancji
chemicznych (w tym barwników) takich jak: 10% roztwór NH4Cl, 20% roztwór NaClO, 3%
roztwór HCl, 18% roztwór HCl, KOH 30 g/l, KOH 100 g/l, 10% roztwór C6H8O7, 5% roztwór
C3H6O3, czerwień kongo min. 1% , fiolet krystaliczny min. 1%, kwas siarkowy min. 96 %, kwas
azotowy min 70 %, kwas chlorowodorowy 37 %, kwas fosforowy min. 85%, wodorotlenek sodu
min.40%, chloroform, toluen, fenol min 85%, eozyna min.1%, jodyna, formaldehyd min 40%,
aceton, azotan srebra min. 10%, woda królewska, kwas nadchlorowy min.60 %, kwas
bromowodorowy min.48%, wodorotlenek amonu, nadtlenek wodoru. 7. Certyfikat wydany przez
niezależną instytucję badawczą, potwierdzający łatwość odkażania na poziomie nie niższym niż
doskonały. 8. Certyfikat wydany przez niezależną od producenta instytucję badawczą
potwierdzający redukcję kolonii mikroorganizmów, na poziomie nie niższym niż 99.99% po 24
godzinach przynajmniej na mikroorganizmy Pałeczki okrężnicy i Gronkowca złocistego. 9.
Świadectwo z zakresu Higieny Radiacyjnej 10. Atest higieniczny PZH.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Odpis lub informacja z krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba
działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. 
2. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
wykonawcy - jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego
reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
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SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące
złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje
nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których
mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp. Przedłużenie terminu związania ofertą jest
dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest
to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 3. Zgodnie z
art. 97 ust. 7 Pzp wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach
ubezpieczeniowych; 4) 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 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
10.2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank
PNB Paribas Bank Polska SA, nr konta 72 1750 1107 0000 0000 2187 0668, tytułem „Wadium:
Dostawa mebli i wyposażenia laboratoryjnego wraz z montażem i uruchomieniem, postępowanie
nr INS/BBA – 20/2021”. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku
Zamawiającego.
10.3. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej, poręczeń 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 (dz.
U. z 2019r. poz. 310, 836 i 15272), o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, z dokumentu
musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na „dostawę mebli i wyposażenia laboratoryjnego wraz z montażem i
uruchomieniem”, postępowanie nr INS/BBA - 20/2021 prowadzone przez Zamawiającego – Sieć
Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania wymagane w pkt. 9.1.1.1. SWZ
oraz podmiotowe środki dowodowe wymagane w pkt 9.1.1.3 SWZ (o ile zachodzi taka
okoliczność) składa każdy z wykonawców. Oświadczenia potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 2. Oświadczenie
wymagane w 9.1.1.2 oraz podmiotowe środki dowodowe wymagane w pkt 9.1.1.4. winny być
złożone wspólnie przez wykonawców. 3. Dokumenty wymagane w pkt 9.1.2.1. winien złożyć
każdy wykonawca.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
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7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Załącznikiem nr 6 do SWZ jest wzór umowy zawierający projektowane postanowienia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-15 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 13.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/pl i
udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/. Sposób złożenia oferty opisany
został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-15 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest:
- Wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy. - Podpisać umowę zgodną z SWZ wraz
z załącznikami oraz złożoną ofertą, w terminie wyznaczonym 2. Środki ochrony prawnej
przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
W postepowaniu odwołanie przysługuje na: 
- niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
- zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był
obowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
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	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego. o których mowa w: a.	art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, b.	art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c.	art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d.	art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, 2. Wykaz dostaw, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, 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 lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg załącznika nr 3)
	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
	5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
	6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-15 11:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: 13.1.	Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/pl i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-15 11:15
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-14
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