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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Nawozów Sztucznych , Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy, woj. 

lubelskie, tel. 81 473 14 00, faks 81 473 14 10. 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ins.pulawy.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytut badawczy. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowej aparatury laboratoryjnej o 

zróżnicowanym przeznaczeniu, konfiguracji i parametrach technicznych, wykorzystywanej do przygotowywania próbek 

katalizatorów heterogenicznych oraz prowadzenia pomiarów kinetycznych w ramach projektu Wyposażenie Laboratorium 

Wysokich Ciśnień w nowoczesną infrastrukturę badawczą.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 

aparatury laboratoryjnej o zróżnicowanym przeznaczeniu, konfiguracji i parametrach technicznych wykorzystywanej do 

przygotowania próbek katalizatorów heterogenicznych oraz prowadzenia pomiarów kinetycznych: Część I Piec 

wysokotemperaturowy z zestawem tygli - 1 sztuka Urządzenie ma uniwersalne zastosowanie i będzie wykorzystywane do 

prowadzenia prac badawczych nad katalizatorami, sorbentami i nośnikami ceramicznymi wymagających obróbki 

termicznej szczególnie w obszarze temperatur w zakresie powyżej 1000°C. Parametry techniczne: -Zasilanie: 3-fazowe, 

400 ACV -Maksymalna moc grzania nie niższa niż 15 kW, -Maksymalna temperatura pracy: nie niższa niż 1600°C, -

Wyposażony w elektroniczny minimum 8-segmentowy programator temperatury, -Pojemność komory grzejnej: nie 

mniejsza niż 30 litrów i nie większa niż 35 litrów, -Wymiary komory pieca: wysokość nie mniej niż 250 mm, głębokość nie 

więcej niż 470 mm, szerokość nie więcej niż 300 mm, -Cylindryczne tygle ceramiczne o objętości w zakresie 500-600 ml - 

4 sztuki oraz objętości w zakresie 400-500 ml - 6 sztuk wykonane ze spiekanego tlenku glinu i dostosowane do pracy w 

zakresie temperatur do 1800°C Część II Pirometr laboratoryjny - 1 sztuka Urządzenie do bezkontaktowych pomiarów 

temperatury. Ma uniwersalne zastosowanie i będzie wykorzystywane głównie do pomiarów temperatury w sytuacji braku 

możliwości lub utrudnionego podejścia do źródła ciepła, np. wyznaczania rozkładu temperatur w reaktorach katalitycznych, 

piecach wysokotemperaturowych czy kalcynatorach. Parametry techniczne: -Minimalny zakres bezdotykowych pomiarów 

temperatur (na podstawie charakterystyki emitowanego promieniowania) od -40°C do +1600°C -Pomiar temperatury w °C -

Rozdzielczość optyczna: min. 50:1 -Rozdzielczość pomiaru temperatury: min. 1°C, maks. 0,1°C -Dokładność: maksymalne 

odchylenie od wartości rzeczywistej ±3°C, maksymalne odchylenie procentowe ±2,5% wartości odczytanej -Czas pomiaru: 

maksymalnie 0,5 s. -Wskaźnik laserowy minimum 2-punktowy -Możliwość dostosowania współczynnika emisyjności w 



minimalnym zakresie od 0,10 do 1,0 -Dodatkowo wbudowane gniazdo do pomiaru temperatury sondą typu K -Wyświetlacz 

LCD z możliwością podświetlenia -Możliwość zapamiętywania odczytów -Transmisja danych do PC poprzez złącze USB -

Automatyczne wyłączanie urządzenia -Zasilanie: bateryjne Część III Miernik przepływu gazów - 1 sztuka Parametry 

techniczne: -Miernik typu wyporowego, -Bezpośredni pomiar objętości przepływającego gazu, -Precyzyjny pomiar w 

zakresie od 10 do nie mniej niż 600 l/h, -Dokładność pomiaru nie gorsza niż ±0.5% w całym zakresie pomiarowym, -

Możliwość zastosowania wody lub oleju jako cieczy roboczej -Wskaźnik poziomu cieczy roboczej w komorze, -

Wyposażenie w nóżki do poziomowania urządzenia, -Aparat w wykonaniu odpornym chemicznie. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ - Dokumentacja Nr 09026-10.00.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.30.00.00-9, 42.34.10.00-8, 38.41.30.00-3, 38.55.20.00-9. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3. 

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.09.2012. 

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

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

III.2) ZALICZKI 

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

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

WARUNKÓW 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Warunki udziału w postępowaniu zostaną spełnione, jeżeli: wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli wykonawca działa krócej, w tym okresie) wykonał należycie co 

najmniej 1 dostawę aparatury oddzielnie dla każdej części zamówienia o parametrach technicznych 

odpowiadających parametrom opisanym w SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie 

o wartości co najmniej: - dla części Nr 1 - 60 000 PLN każda, - dla części Nr 2 - 800 PLN każda, - dla części Nr 3 

- 6 000 PLN każda, z podaniem wartości, dat wykonania oraz odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi 

należyte ich wykonanie. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Warunki udziału w postępowaniu zostaną spełnione, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 

dysponował osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie do 

należytego wykonania zamówienia, niezależnie od rodzaju podstawy do dysponowania nimi, w zakresie: - 1 

osoba - koordynator umowy, minimum 3-letni staż pracy w dziale handlu lub marketingu 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Warunki udziału w postępowaniu zostaną spełnione, jeżeli wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż na 3 

miesiące przed terminem składania ofert posiadał na rachunku środki finansowe lub zdolność kredytową do 

bieżącego finansowania przedmiotu zamówienia do wysokości co najmniej: - dla części Nr 1 - 60 000 PLN, - dla 

części Nr 2 - 800 PLN, - dla części Nr 3 - 6 000 PLN. 

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

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 



III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 

oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 

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

usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia 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, z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te 

dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie  

� wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  

� informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada 

rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 

wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową 

innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą 

podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość 

posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert. 

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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 

24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

� wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał 

innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty 

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

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

albo składania ofert  

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY 

BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom 

należy przedłożyć: 



� inne dokumenty 

1. karty katalogowe w wersji elektronicznej ze szczegółową specyfikacją techniczną oferowanego urządzenia. 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 

50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

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 dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

1 - Cena - 90  

2 - okres gwarancji - 10  

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

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

dokonano wyboru wykonawcy: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

www.ins.pulawy.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Nawozów Sztucznych Al. 

Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A 24-110 Puławy Budynek G35, II piętro, pokój 201. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.08.2012 godzina 11:00, 

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

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

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 

Zamówienie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 

Rozwój Polski Wschodniej.. 

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

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy 

udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być 

przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Piec wysokotemperaturowy z zestawem tygli. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Piec wysokotemperaturowy z zestawem tygli - 1 

sztuka Urządzenie ma uniwersalne zastosowanie i będzie wykorzystywane do prowadzenia prac badawczych nad 

katalizatorami, sorbentami i nośnikami ceramicznymi wymagających obróbki termicznej szczególnie w obszarze 

temperatur w zakresie powyżej 1000°C. Parametry techniczne: -Zasilanie: 3-fazowe, 400 ACV -Maksymalna moc 

grzania nie niższa niż 15 kW, -Maksymalna temperatura pracy: nie niższa niż 1600°C, -Wyposażony w elektroniczny 

minimum 8-segmentowy programator temperatury, -Pojemność komory grzejnej: nie mniejsza niż 30 litrów i nie 

większa niż 35 litrów, -Wymiary komory pieca: wysokość nie mniej niż 250 mm, głębokość nie więcej niż 470 mm, 

szerokość nie więcej niż 300 mm, -Cylindryczne tygle ceramiczne o objętości w zakresie 500-600 ml - 4 sztuki oraz 

objętości w zakresie 400-500 ml - 6 sztuk wykonane ze spiekanego tlenku glinu i dostosowane do pracy w zakresie 

temperatur do 1800°C. 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.30.00.00-9, 42.34.10.00-8. 



3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.09.2012. 

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

1. Cena - 90  

2. okres gwarancji - 10  

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pirometr laboratoryjny. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pirometr laboratoryjny - 1 sztuka Urządzenie do 

bezkontaktowych pomiarów temperatury. Ma uniwersalne zastosowanie i będzie wykorzystywane głównie do 

pomiarów temperatury w sytuacji braku możliwości lub utrudnionego podejścia do źródła ciepła, np. wyznaczania 

rozkładu temperatur w reaktorach katalitycznych, piecach wysokotemperaturowych czy kalcynatorach. Parametry 

techniczne: -Minimalny zakres bezdotykowych pomiarów temperatur (na podstawie charakterystyki emitowanego 

promieniowania) od -40°C do +1600°C -Pomiar temperatury w °C -Rozdzielczość optyczna: min. 50:1 -Rozdzielczość 

pomiaru temperatury: min. 1°C, maks. 0,1°C -Dokładność: maksymalne odchylenie od wartości rzeczywistej ±3°C, 

maksymalne odchylenie procentowe ±2,5% wartości odczytanej -Czas pomiaru: maksymalnie 0,5 s. -Wskaźnik 

laserowy minimum 2-punktowy -Możliwość dostosowania współczynnika emisyjności w minimalnym zakresie od 0,10 

do 1,0 -Dodatkowo wbudowane gniazdo do pomiaru temperatury sondą typu K -Wyświetlacz LCD z możliwością 

podświetlenia -Możliwość zapamiętywania odczytów -Transmisja danych do PC poprzez złącze USB -Automatyczne 

wyłączanie urządzenia -Zasilanie: bateryjne. 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.41.30.00-3. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.09.2012. 

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

1. Cena - 90  

2. okres gwarancji - 10  

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Miernik przepływu gazów. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Miernik przepływu gazów - 1 sztuka Parametry 

techniczne: -Miernik typu wyporowego, -Bezpośredni pomiar objętości przepływającego gazu, -Precyzyjny pomiar w 

zakresie od 10 do nie mniej niż 600 l/h, -Dokładność pomiaru nie gorsza niż ±0.5% w całym zakresie pomiarowym, -

Możliwość zastosowania wody lub oleju jako cieczy roboczej -Wskaźnik poziomu cieczy roboczej w komorze, -

Wyposażenie w nóżki do poziomowania urządzenia, -Aparat w wykonaniu odpornym chemicznie.. 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.55.20.00-9. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.09.2012. 

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

1. Cena - 90  

2. okres gwarancji - 10  

 


