
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Dostawa tabletkarki rotacyjnej wraz z niezbędnym wyposażeniem do tabletkowania proszków i
granulatów ceramicznych oraz nadzór nad montażem, uruchomienie i przeszkolenie załogi.

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: ins@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 tabletkarki rotacyjnej wraz z niezbędnym wyposażeniem do tabletkowania proszków i
granulatów ceramicznych oraz nadzór nad montażem, uruchomienie i przeszkolenie załogi.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1a76c3ec-8180-11eb-86b1-a64936a8669f
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00015568/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-10 11:45

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.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/ ePUAPu 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 każdego z
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/TD – 3/2021. 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” 8. Komunikacja pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcami, która nie dotyczy składania ofert, dotycząca w szczególności
składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywania informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza „Formularz do komunikacji” dostępnego
na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. 9.Dokumenty elektroniczne, składane są przez
Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. 10. Sposób sporządzenia
dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
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Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

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

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 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: e:mail:
iod@ins.lukasiewicz.gov.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: INS/TD-3/2021

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 tabletkarki rotacyjnej wraz z niezbędnym
wyposażeniem do tabletkowania proszków i granulatów ceramicznych oraz nadzór nad
montażem, uruchomienie i przeszkolenie załogi. 2. Zamawiający dopuszcza tabletkarkę
wyprodukowaną nie później niż w 2000 roku oraz z liczbą przepracowanych godzin nie większą
niż 35 000 roboczogodzin. 3. Zakres zamówienia obejmuje: 3.1. Dostawę tabletkarki rotacyjnej
do formowania kształtek zgodnie ze specyfikacją techniczną nr TD-PR-01, wraz z niezbędnym
wyposażeniem umożliwiającym osiągnięcie wymaganych parametrów technicznych, wraz z
montażem oprzyrządowania dla kształtki referencyjnej, godnie z rys. 1A o wymiarach D=5mm,
d=2,5mm oraz H=5mm opisanych przez Zamawiającego, do tabletkowania proszków i
granulatów ceramicznych – 1 komplet. 3.2. Dostawę oprzyrządowania tabletkującego dla
kształtki referencyjnej, zgodnie z rys. 1A o wymiarach D=5mm, d=2,5mm oraz H=5mm – jeden
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komplet. 3.3. Dostawę pakietu inżynieryjnego. 3.4. Dostawę dokumentacji technicznej
wykonawczej oprzyrządowania do formowanie dwóch typów kształtek o parametrach
geometrycznych przedstawionych na Rys. 1 przyjmując wymiary D=5 mm, d=2, 5 mm oraz
H=2,5 mm: A) 1-otworowych cylindrów o podstawach płaskich – 1 egzemplarz w formie
papierowej + 1 egzemplarz formie elektronicznej, B) 1-otworowych cylindrów o podstawach
wypukłych – – 1 egzemplarz w formie papierowej + 1 egzemplarz formie elektronicznej. 3.5.
Nadzór nad montażem i uruchomienie maszyny. 3.6. Szkolenie pracowników w zakresie obsługi
i serwisu maszyny ( 3 osoby). 3.7. Nietypowe narzędzia niezbędne do uruchomienia, serwisu
lub remontu urządzenia. 3.8. Wykonanie dokumentacji technicznej 3 komplety w języku polskim
w formie wydrukowanej, 1 komplet w formie elektronicznej – zawierającej:• dokumentację
techniczno - ruchową maszyny,• dane techniczne maszyny, napędów, przyrządów
pomiarowych, itp.• wykaz części zamiennych,• instrukcję konserwacji i napraw maszyny wraz z
tabelą smarowania,• Schematy elektryczne, technologiczno – pomiarowe.4.Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SWZ – Specyfikacja Techniczna do zakupu:
Tabletkarka rotacyjna nr TD-PR-01. 5. Minimalny wymagany okres gwarancji na dostarczone
urządzenie wynosi: 12 miesięcy. 6. Baza dostawy DDP Puławy, Magazyn Zamawiającego –
według Incoterms 2010

4.2.6.) Główny kod CPV: 42993000-3 - Maszyny przemysłu chemicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 133 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: Łączna ilość punktów otrzymanych przez wykonawcę będzie sumą
punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach. 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: 70,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba przepracowanych roboczogodzin
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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: Nie

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:
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (wg załącznika nr 4 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Oferta techniczna zawierająca co najmniej:- dane niezbędne do posadowienia i podłączenia
tabletkarki, - specyfikację tabletkarki z podaniem wymiarów gabarytowych- charakterystykę
techniczną oferowanego urządzenia,- zapotrzebowanie mediów, dane przyłączy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Oferta techniczna zawierająca co najmniej:- dane niezbędne do posadowienia i podłączenia
tabletkarki, - specyfikację tabletkarki z podaniem wymiarów gabarytowych- charakterystykę
techniczną oferowanego urządzenia,- zapotrzebowanie mediów, dane przyłączy.

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. 3. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie
do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego - jeżeli w ich imieniu działa osoba, której umocowanie do ich reprezentowania nie
wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej. 4. Podmiotowe środki dowodowe, wskazujące przesłanki
określone w pkt 7.2. SWZ – w przypadku zajścia okoliczności określonych w pkt 7.1.1. SWZ,
7.1.2. SWZ, 7.1.5. SWZ.

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 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć
tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium
wnosi się w PLN. 3. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 3.1. pieniądzu; 3.2.
gwarancjach bankowych; 3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych; 3.4. 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).
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4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank
RAIFFEISEN. nr konta 72 1750 1107 0000 0000 2187 0668, tytułem „Wadium: dostawa
tabletkarki rotacyjnej postępowanie nr INS/TD – 3/2021”. Za termin wniesienia wadium
przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 5. W przypadku wniesienia wadium w
formie gwarancji lub poręczenia wadium winno być wniesione w oryginale w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawcy dokumentu. 5.1.
Sposób sporządzenia dokumentu wadium musi być zgody z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie. 5.2. Dokument wadium składany jest przez Wykonawcę
za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załącznik. 5.3. Dokument wadium należy
przekazać Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert. 5.4. Za termin wniesienia
wadium przyjmuje się termin jego przekazania na ePUAP. 6. Wadium wniesione w formie
gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z
Prawem zamówień publicznych, a w szczególności: 6.1. gwarancja będzie zawierała wszystkie
przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 98 ust. 6 ustawy; 6.2. okres
ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w SWZ. 7. Wadium
wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej lub poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w
szczególności: 7.1. poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez
wykonawcę określone w art. 98 ust. 6 ustawy; 7.2. poręczenie będzie zawierało określony datą
termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w SWZ.

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 9.1.1.2. SWZ (o ile zachodzi taka
okoliczność) składa każdy z wykonawców.

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:
Załącznikiem nr 5 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: 2021-03-19 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia,
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zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal 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: 2021-03-19 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-19

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % wartości ceny
całkowitej podanej w ofercie. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. Składanie ofert odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz udostępnionego przez miniPortal
https://miniportal.uzp.gov.pl/ (Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku).
Podpisanie przez Wykonawcę formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty podpisem
kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym nie jest równoznaczne z
podpisaniem załączonych do formularza dokumentów (oferty oraz załączników). Załączone do
formularza dokumenty muszą być podpisane podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym. Oferta w postępowaniu nie musi być składana w formie elektronicznej,
ale musi mieć postać elektroniczną (być plikiem elektronicznym) i musi zostać opatrzona
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w
formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej odpowiednio podpisem
kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Jeżeli na ofertę składa się kilka
dokumentów Wykonawca może złożyć ofertę, wybierając jedną z poniższych opcji: - stworzyć
folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie folder ten Wykonawca
przekształca w folder .zip (bez nadawania mu haseł i szyfrowania). W kolejnym kroku za
pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder .zip zawierający
dokumenty składające się na ofertę. Za ważną Zamawiający uzna również ofertę złożoną w
formacie pliku skompresowanego .zip. który zawiera wszystkie dokumenty składające się na
ofertę, pod warunkiem, że folder skompresowany .zip zostanie podpisany podpisem
kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub osobistym. Lub Podpisać każdy dokument oddzielnie
podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i następnie załączyć
każdy podpisany dokument do „Formularza do złożenia oferty”. Wszelkie informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019r. poz. 1010), które wykonawca zastrzeże jako tajemnicę
przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem
polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami
stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca
zobowiązany jest wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek
określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy
przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie
przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez
Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia
niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z
postanowieniami art. 18 ust. 3 Pzp. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany
został w Regulaminie korzystania z miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/. Ofertę należy
sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w SWZ oraz dołączyć wszystkie wymagane
dokumenty i oświadczenia. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko
jedną ofertę. Środki ochrony prawnej przysługują zgodnie z Działem IX Ustawy Pzp.
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	Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dostawa tabletkarki rotacyjnej wraz z niezbędnym wyposażeniem do tabletkowania proszków i granulatów ceramicznych oraz nadzór nad montażem, uruchomienie i przeszkolenie załogi.
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	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
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	SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
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	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/ ePUAPu 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 każdego z 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/TD – 3/2021. 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” 8. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, która nie dotyczy składania ofert, dotycząca w szczególności składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywania informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. 9.Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. 10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
	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:
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	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
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	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
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	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
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	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
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	SEKCJA VIII – PROCEDURA
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	8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal 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/
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