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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 i montaż mebli laboratoryjnych i 

wyposażenia laboratoryjnego w ramach projektu Modernizacja bazy laboratoryjnej na potrzeby Pracowni 

Preparatyki i Jakości Katalizatorów oraz Nawozowego Laboratorium Badawczego finansowanego z 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

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

dostawa i montaż mebli laboratoryjnych w ramach projektu Modernizacja bazy laboratoryjnej na potrzeby 

Pracowni Preparatyki i Jakości Katalizatorów oraz Nawozowego Laboratorium Badawczego 

współfinansowanego w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 

2013. Część Nr 1 - dla Laboratorium Preparatyki i Jakości Katalizatorów, zgodnie z poniższym wykazem: - 

dygestoria - szt 3 - stół wagowy z dwoma stanowiskami - szt 1 - stół przyścienny składający się z 

następujących elementów: szafa laboratoryjna (1 szt), stanowisko laboratoryjno - biurowe (1 szt), stanowisko 

laboratoryjne przyścienne z nadstawką (2 szt), stanowisko laboratoryjne przyścienne pod aparaturę (2 szt), 

stanowisko laboratoryjne mobilne pod aparaturę (1 szt), stanowisko laboratoryjne mobilne pod pastylkarkę (1 

szt), stolik pod destylarkę (1 szt), stanowisko laboratoryjne przyścienne z blatem łącznikowym (2 szt), blat na 

ramie (1szt) - lodówka laboratoryjna - szt 1 - komplet mebli biurowych (2 szt) składający się z następujących 

elementów: zestaw biurkowy typu L z okrągłą w ¾ dostawką na kolumnie okrągłej (2 szt), zestaw szaf 

biurowych typ L (2 szt), zestaw szaf niskich ( 2 szt), - komplet mebli biurowych (1 szt), składający się z 

następujących elementów: szafa laboratoryjna niska (2 szt), szafa laboratoryjna niska (1 szt), zestaw 

biurkowy typ L z okrągłą w ¾ dostawką na kolumnie okrągłej (1 szt), - wyposażenie jadalni składające się z 

następujących elementów: zestaw szafek kuchennych z blatem posforming, na cokole meblowym (1 szt), 

lodówka do zabudowy (1 szt), stolik okrągły (1 szt), - stołki laboratoryjne - 8 szt, - krzesła - 14 szt Część Nr 2 - 

dla Laboratorium Zakładu Analitycznego, zgodnie z poniższym wykazem: - dygestoria - szt 7, - stanowisko 

laboratoryjne wyspowe I - szt 2, - stanowisko laboratoryjne wyspowe II - szt 2, - stół laboratoryjny - szt 1, - 

komplet mebli laboratoryjnych do pokoju 211 - szt 1, składający się z następujących elementów: stanowisko 

laboratoryjne przyścienne pod aparaturę (szt 1), staól wagowy (szt 1), stanowisko laboratoryjno - biurowe (szt 

1), stanowisko laboratoryjno - biurowe (szt 2), szafka wisząca 3-drzwiowa (szt 2), szafa laboratoryjna (szt 2), 

stanowisko pod redestylator (szt 1), krzesło laboratoryjne (szt 3), krzesło laboratoryjne wysokie z podnóżkiem 



(szt 1) - komplet mebli laboratoryjnych do pokoju 220 - szt 1, składający się z następujących elementów: 

stanowisko laboratoryjne pod aparaturę (szt 2), stanowisko pod komputer wykonanie łącznikowe (szt 1), stół 

wagowy (szt 1), szafa laboratoryjna z nadstawką (szt 2), szafa laboratoryjna otwarta (szt 1), stanowisko 

laboratoryjno - biurowe L-kształtne (1 szt), stanowisko laboratoryjno - biurowe (1 szt), stanowisko 

laboratoryjne przyścienne (1 szt), krzesło laboratoryjne (3 szt), krzesło laboratoryjne wysokie z podnóżkiem 1 

szt). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 6 Opis techniczny - Ogólne wymagania 

techniczne materiałów użytych do produkcji mebli i wyposażenia laboratoryjnego oraz Specyfikacja 

techniczna wyposażenia meblowego Laboratorium Preparatyki i Jakości Katalizatorów oraz Laboratorium 

Zakładu Analitycznego. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji przedmiotu umowy. Ustalenia i 

decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym 

przedstawicielem Wykonawcy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez 

Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji, zasadami wiedzy technicznej, 

obowiązującymi przepisami i normami. Zamawiający wymaga przedstawienia do akceptacji w trakcie 

realizacji zamówienia próbek zastosowanych materiałów. Dodatkowo, w przypadku blatu dygestoryjnego 

należy dołączyć do oferty następujące dokumenty lub równoważne wydane przez odpowiednie władze 

sanitarne uprawnione do certyfikacji wyrobów: a.Atest higieniczny Zakładu Higieny Komunalnej PZH b.Atest 

higieniczny Zakładu Badania Żywności i Przedmiotów Użytku PZH c.Świadectwo z Zakresu Higieny 

radiacyjnej o spełnianiu wymogów z zakresu higieny radiacyjnej d.Karta produktu ceramiki litej. e.Certyfikat 

lub Świadectwo wydane przez niezależną od producenta, instytucję badawczą, potwierdzające przynajmniej 

zgodność z normami: EN 993-1, EN 993-5, EN 993-6, EN 821-2, DIN 51045-2, DIN 52108, DIN 101, EN ISO 

10545-14, EN ISO 10554-11, EN ISO 10545-13, f.Świadectwo lub raport wydany przez niezależną od 

producenta instytucję badawczą, stwierdzający chemoodporność na minimum 25 substancji chemicznych (w 

tym barwników) takich jak: eozyna min. 1%, czerwień kongo min. 1%, jodyna, fiolet krystaliczny min. 1%, 

kwas siarkowy min. 96%, kwas azotowy 70%, kwas chlorowodorowy 37%, kwas fosforowy min. 85%, 

wodorotlenek sodu min 40%, chloroform, toluen, ksylen, formaldehyd min 40%, aceton, azotan srebra min 

10%, fenol min 85%, woda królewska, kwas nadchlorowy min 60%, kwas bromowodorowy min 48%, 

wodorotlenek amonu min 25%, benzyna, oleje mineralne, eter etylowy, nafta, terpentyna. g.Gwarancja na 

blaty z ceramiki litej udzielana przez producenta na okres minimum 30 lat.. 

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

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających  

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 

20% wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy prawo zamówień 

publicznych. Zamówienie uzupełniające zostanie wynegocjowane i będzie realizowane oddzielnie od 

zamówienia podstawowego. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.00.00.00-2, 39.18.00.00-7. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. 

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

 

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

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

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: - dla części Nr 1 - 3 

000,00 PLN - dla części Nr 2 - 8 000,00 PLN Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

Wadium wnosi się w PLN. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)

pieniądzu, na konto Zamawiającego numer konta PLN - 03 1240 2412 1111 0000 3610 6855 z dopiskiem: 

Wadium w przetargu nieograniczonym: Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych i wyposażenia 

laboratoryjnego w ramach projektu Modernizacja bazy laboratoryjnej na potrzeby Pracowni Preparatyki i 

Jakości Katalizatorów oraz Nawozowego Laboratorium Badawczego finansowanego z Regionalnego 



Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.- znak INS/MBL-3/2012, 2)

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach 

ubezpieczeniowych, 5)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 2007 r. 

nr 42, poz. 275). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany 

powyżej. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na wskazanym powyżej rachunku 

bankowym. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na 

rachunku Zamawiającego. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja 

ma być, co najmniej gwarancją nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 

Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego 

bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Przedłużenie terminu związania ofertą jest 

dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest możliwe, z 

wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania 

ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 

przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Do oferty 

należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez Wykonawcę tzn.: a)oryginał lub 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do podpisania oferty kopię polecenia 

przelewu na konto Zamawiającego, lub b)oryginał dokumentu będący każdą inną formą wadium dopuszczoną 

przez Zamawiającego. 

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 firma działa krócej w okresie 

funkcjonowania firmy) wykonał co najmniej 1 dostawę mebli i wyposażenia laboratoryjnego o 

wartości co najmniej: - dla części Nr 1 - 50.000,00 PLN, - dla części Nr 2 - 120 000,00 PLN o 

parametrach technicznych odpowiadającym parametrom opisanym w SIWZ 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 5-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: a) 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 - 50 000,00 PLN, - dla części Nr 2 - 100 000,00 PLN b) jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na kwotę: - dla części Nr 1 - 50 000,00 PLN. - dla części Nr 2 - 100 000,00 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  

� opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia  

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  

� aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

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

zamówienia albo składania ofert  

� aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 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 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  

� nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące 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: 

� zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane 

produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym  

� zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań 

wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania 

jakości opartych na odpowiednich normach europejskich  

� inne dokumenty 

Dla blatu dygestoryjnego: a.Atest higieniczny Zakładu Higieny Komunalnej PZH b.Atest higieniczny 

Zakładu Badania Żywności i Przedmiotów Użytku PZH c.Świadectwo z Zakresu Higieny radiacyjnej 

o spełnianiu wymogów z zakresu higieny radiacyjnej d.Karta produktu ceramiki litej. e. Certyfikat lub 

Świadectwo wydane przez niezależną od producenta, instytucję badawczą, potwierdzające 

przynajmniej zgodność z normami: EN 993-1, EN 993-5, EN 993-6, EN 821-2, DIN 51045-2, DIN 

52108, DIN 101, EN ISO 10545-14, EN ISO 10554-11, EN ISO 10545-13, f.Świadectwo lub raport 

wydany przez niezależną od producenta instytucję badawczą, stwierdzający chemoodporność na 

minimum 25 substancji chemicznych (w tym barwników) takich jak: eozyna min. 1%, czerwień 

kongo min. 1%, jodyna, fiolet krystaliczny min. 1%, kwas siarkowy min. 96%, kwas azotowy 70%, 

kwas chlorowodorowy 37%, kwas fosforowy min. 85%, wodorotlenek sodu min 40%, chloroform, 

toluen, ksylen, formaldehyd min 40%, aceton, azotan srebra min 10%, fenol min 85%, woda 

królewska, kwas nadchlorowy min 60%, kwas bromowodorowy min 48%, wodorotlenek amonu min 

25%, benzyna, oleje mineralne, eter etylowy, nafta, terpentyna. g.Gwarancja na blaty z ceramiki litej 

udzielana przez producenta na okres minimum 30 lat. lub równoważne wydane przez odpowiednie 

władze sanitarne uprawnione do certyfikacji wyrobów 

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: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zgodnie ze wzorem umowy dołączonym do SIWZ. 

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, pokój 201, II piętro. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.01.2012 

godzina 10:15, 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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013. 

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: Wyposażenie Laboratorium Preparatyki i Jakości Katalizatorów. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - dygestoria - szt 3 - stół wagowy z 

dwoma stanowiskami - szt 1 - stół przyścienny składający się z następujących elementów: szafa 

laboratoryjna (1 szt), stanowisko laboratoryjno - biurowe (1 szt), stanowisko laboratoryjne przyścienne z 

nadstawką (2 szt), stanowisko laboratoryjne przyścienne pod aparaturę (2 szt), stanowisko laboratoryjne 

mobilne pod aparaturę (1 szt), stanowisko laboratoryjne mobilne pod pastylkarkę (1 szt), stolik pod 

destylarkę (1 szt), stanowisko laboratoryjne przyścienne z blatem łącznikowym (2 szt), blat na ramie 

(1szt) - lodówka laboratoryjna - szt 1 - komplet mebli biurowych (2 szt) składający się z następujących 

elementów: zestaw biurkowy typu L z okrągłą w ¾ dostawką na kolumnie okrągłej (2 szt), zestaw szaf 

biurowych typ L (2 szt), zestaw szaf niskich ( 2 szt), - komplet mebli biurowych (1 szt), składający się z 

następujących elementów: szafa laboratoryjna niska (2 szt), szafa laboratoryjna niska (1 szt), zestaw 

biurkowy typ L z okrągłą w ¾ dostawką na kolumnie okrągłej (1 szt), - wyposażenie jadalni składające 

się z następujących elementów: zestaw szafek kuchennych z blatem posforming, na cokole meblowym 

(1 szt), lodówka do zabudowy (1 szt), stolik okrągły (1 szt), - stołki laboratoryjne. 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.00.00.00-2, 39.18.00.00-7. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012. 

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

1. Cena - 90  



2. okres gwarancji - 10  

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wyposażenie Laboratorium Zakładu Analitycznego. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - dygestoria - szt 7, - stanowisko 

laboratoryjne wyspowe I - szt 2, - stanowisko laboratoryjne wyspowe II - szt 2, - stół laboratoryjny - szt 1, 

- komplet mebli laboratoryjnych do pokoju 211 - szt 1, składający się z następujących elementów: 

stanowisko laboratoryjne przyścienne pod aparaturę (szt 1), staól wagowy (szt 1), stanowisko 

laboratoryjno - biurowe (szt 1), stanowisko laboratoryjno - biurowe (szt 2), szafka wisząca 3-drzwiowa 

(szt 2), szafa laboratoryjna (szt 2), stanowisko pod redestylator (szt 1), krzesło laboratoryjne (szt 3), 

krzesło laboratoryjne wysokie z podnóżkiem (szt 1) - komplet mebli laboratoryjnych do pokoju 220 - szt 

1, składający się z następujących elementów: stanowisko laboratoryjne pod aparaturę (szt 2), 

stanowisko pod komputer wykonanie łącznikowe (szt 1), stół wagowy (szt 1), szafa laboratoryjna z 

nadstawką (szt 2), szafa laboratoryjna otwarta (szt 1), stanowisko laboratoryjno - biurowe L-kształtne (1 

szt), stanowisko laboratoryjno - biurowe (1 szt), stanowisko laboratoryjne przyścienne (1 szt), krzesło 

laboratoryjne (3 szt), krzesło laboratoryjne wysokie z podnóżkiem 1 szt).. 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.00.00.00-2, 39.18.00.00-7. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2012. 

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

1. Cena - 90  

2. okres gwarancji - 10  

 


