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OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ
PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych w
pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo przewidzianych
terminów ze względu na zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności
zamówienia.

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Oficjalna nazwa: Instytut Nawozów Sztucznych

Adres pocztowy: Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A

Miejscowość: Puławy Kod
pocztowy:

24-110

Kraj: Polska

Punkt
kontaktowy:

Tel.: +48 814731423

Osoba do
kontaktów: Anna Zawadzka

E-mail: anna.zawadzka@ins.pulawy.pl Faks: +48 814731423

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): http://www.ins.pulawy.pl

Adres profilu nabywcy (URL):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Instytucja zamawiająca (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/18/WE)
Podmiot zamawiający (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/17/WE – Zamówienia
sektorowe)

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Uniwersalna maszyna do badań wytrzymałościowych

II.1.2) Krôtki opis (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Uniwersalna maszyna do badań wytrzymałościowych.
Podstawowe wyposażenie:
1. Rama obciążeniowa, model stołowy
2. Cyfrowa elektronika sterująco - pomiarowa
3. Głowica pomiarowa siły 20 kN
4. Głowica pomiarowa siły 2.5 kN
5. Para uchwytów mechanicznych klinowych
6. Para uchwytów mechanicznych klinowych
7. Wyposażenie do prób ściskania
8. Wyposażenie do prób zginania 3 wg ISO 178
9. Oprogramowanie do testów wytrzymałościowych
Pełna specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5 do SIWZ.
Wymagane warunki dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) wielkość zamówienia – 1 szt.
2) dostawa i instalacja fabrycznie nowej maszyny do badań wytrzymałościowych – miejsce dostawy: Zakład
Technologii Organicznych, Tarnów 33-101, ul. Kwiatkowskiego 8, budynek Centrum Badań i Analiz,
3) dokumentacja przedmiotu zamówienia w języku polskim,
4) instrukcja obsługi w języku polskim,
5) sprawdzenie kompletności dostawy,
6) sprawdzenie funkcjonalności oprzyrządowania,
7) jednodniowe, bezpłatne szkolenie personelu obsługującego system w Zakładzie Technologii Organicznych,
Tarnów 33-101, ul. Kwiatkowskiego 8, budynek Centrum Badań i Analiz,
8) zapoznanie użytkownika z funkcjonalnością oprogramowania,
9) przekazanie protokołu odbioru końcowego systemu,
10) kalibracja kanału pomiarowego siły (20 kN i 2,5 kN) przez autoryzowany serwis producenta akredytowany
na terenie Polski wg PN EN ISO/IEC 17025 wraz z wystawieniem świadectw wzorcowania (kopia certyfikatu
akredytacji PCA załączona do oferty),
11) koszt dostawy oraz instalacji maszyny musi zawierać się w cenie oferty,
12) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na uniwersalną maszynę w wymiarze 2 lat (gwarancja
producenta na przedmiot zamówienia) od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń,
13) wymagania odnośnie serwisu opisane są w załączniku nr 4 do SIWZ – wzór umowy,
14) wzór deklaracji zgodności CE producenta potwierdzający zgodność maszyny z dyrektywami MD 2006/42/WE,
LVD 2006/95/WE oraz EMCD 2004/108/WE – załączony do oferty
15) karta katalogowa maszyny, głowic pomiarowych siły w języku polskim potwierdzająca oferowane parametry
– załączona do oferty
16) certyfikat akredytacji serwisu producenta na terenie Polski – załączony do oferty,
17) Wykonawca załączy specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia,
brak Specyfikacji technicznej oferowanego przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 38000000
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SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający (podano
w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy)
INS/NO-11/2011

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną (jeżeli są
znane):
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez:

SIMAP
OJS eSender

Login: ENOTICES_wwawer

Dane referencyjne ogłoszenia: 2011-025359 (rok i numer dokumentu)

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy)

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S
37-060343

z dnia
23/02/2011

(dd/mm/rrrr)

IV.2.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/02/2011 (dd/mm/rrrr)
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SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Postępowanie o udzielenie zamówienia została przerwane.
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne.
Zamówienia nie udzielono.

Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji.

VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA
(o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty mają być zmienione lub dodane, proszę zawsze
podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia)

VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalnymi
informacjami.

Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
W obu przypadkach

VI.3.2) Ogłoszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

_____ _____ _____

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Zamiast: Powinno być:Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty: (dd/mm/rrrr) (gg:mm) (dd/mm/rrrr) (gg:mm)
_____ _____ _____ _____ _____
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VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod
pocztowy:

Kraj:

Punkt
kontaktowy:

Tel.:

Osoba do
kontaktów:

E-mail: Faks:

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

Adres profilu nabywcy (URL):

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym należy dodać tekst Tekst do dodania
III.2.1) Wykaz dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu

potwierdzenia, że:
spełniają warunki udziału w postępowaniu (ocena spełnienia
warunków udziału w postępowaniu) oraz niepodlegają
wykluczeniu:
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Zamawiający żąda
przedłożenia wraz z ofertą następujących oświadczeń lub
dokumentów:
1.1. oświadczenie Wykonawcy o którym mowa w art. 44
ustawy Pzp, że spełnia warunki udziału w postępowaniu,
określone w art. 22 ustawy Pzp - do ewentualnego
wykorzystania załącznik nr 3 do SIWZ;
1.2. wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych –
min. 1 dostawę uniwersalnej maszyny do badań
wytrzymałościowych o wartości nie mniejszej niż 70 000 zł
(brutto) - 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 jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i
odbiorcy, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że
te dostawa została wykonane lub jest wykonywana należycie
–
do ewentualnego wykorzystania załącznik nr 6 do SIWZ;
1.3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, w szczególności dpowiedzialnych za kierowanie
realizacją lub kontrolę jakości przedmiotu zamówienia,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacja o podstawie do dysponowania
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Miejsce, w którym należy dodać tekst Tekst do dodania
tymi osobami - z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 7 do
SIWZ;
1.4. informacji banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo- kredytowej, w których wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości
co najmniej 100 000 zł, wystawionej nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
Wyżej wymienione dokumenty ust.1 pkt. 1.1. – 1.3. powinny
być złożone w formie oryginału i podpisane przez osobę/
osoby uprawnioną do podpisywania oferty.
Dokument ust.1 pkt.1.4. może być złożony w formie kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby
uprawnioną do podpisywania oferty.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą następujących
oświadczeń lub dokumentów:
2.1. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - do ewentualnego
wykorzystania załącznik
nr 2 do SIWZ;
2.2. 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 ofert, a w stosunku do osób
fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy;
2.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
2.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
2.5. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
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Miejsce, w którym należy dodać tekst Tekst do dodania
2.6. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Wyżej wymieniony dokument pkt. 2.1. (oświadczenie)
powinien być złożony w formie oryginału podpisanego przez
osobę/osoby uprawnioną do podpisywania oferty.
Dokumenty pkt. 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6. mogą być złożone w
formie kopii potwierdzonej przez osobę/osoby uprawnioną do
podpisania oferty z dopiskiem - „za zgodność z oryginałem”.
3. Dodatkowo do oferty należy załączyć:
3.1. formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ;
3.2. parafowany projekt umowy - załącznik nr 4 do SIWZ;
3.3. specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu
zamówienia z ewentualnym wykorzystaniem załącznika nr 5
do SIWZ.
Wyżej wymienione dokumenty pkt. 3.1., 3.2., 3.3. winny być
podpisane przez osobę/osoby uprawnioną do podpisywania
oferty.
Uwaga:
Oferta oraz wszystkie załączniki musi być podpisana - za
podpis uznaje się własnoręczny podpis złożony
(w sposób umożliwiający identyfikację osoby) osób
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie
gospodarczym, zaciągania w jego imieniu zobowiązań
finansowych w wysokości odpowiadającej wartości
przedmiotu zamówienia podanej w ofercie, zgodnie
z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi
oraz przepisami prawa. Za osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy, wskazane we właściwym
rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej bądź w
stosownym pełnomocnictwie.
4. Wykonawcy zagraniczni
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy Pzp, mają miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie
właściwego organu sądowego albo administracyjnego
miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w
zakresie określonym w art. 24 pkt. 5-8 ustawy, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym, że w
przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje
się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
miejsca zamieszkania tych osób.
Wykonawca zagraniczny mający siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zamiast dokumentów wskazanych w:
4.1. w ust. 2 pkt. 2.2., pkt. 2.3., pkt. 2.4., pkt. 2.6. – składa
dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
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Miejsce, w którym należy dodać tekst Tekst do dodania
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) 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,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o
zamówienie.
4.2. Zamiast dokumentu wskazanego w ust. 2 pkt. 2.5.
– składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania
osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
4.3. Dokumenty wymienione w ust. 4.1. lit. a) i c) oraz w ust.
4.2. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym
mowa w
ust. 4.1. lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4.4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się dokumentów wskazanych w ust. 4.1. i ust. 4.2.
- zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania – zapis ust. 4.3. dotyczący terminów ważności
dokumentów stosuje się odpowiednio.
5. Zasady udziału w postępowaniu Wykonawców
występujących wspólnie
5.1. Oferta wspólna
W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi
spełniać następujące warunki:
a) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie
zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - do
oferty należy załączyć upoważnienie.
b) Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejszą w przedmiotowym
postępowaniu kopii umowy lub innego dokumentu
potwierdzającego zawarcie umowy przez Wykonawców
składających ofertę wspólnie konsorcjum lub spółki cywilnej,
podpisane przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na
jaki została zawarta umowa konsorcjum, nie może być krótszy
niż termin realizacji zamówienia.
c) Oferta winna być podpisana przez każdego partnera
lub upoważnionego przedstawiciela/ pełnomocnika (partnera
wiodącego).
d) Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/
pełnomocnika (partnera wiodącego) wymaga podpisu
prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów
– należy je załączyć je do oferty.
e) Pełnomocnik/przedstawiciel (wiodący partner) winien być
upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu
każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego
występowania w realizacji kontraktu.
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Miejsce, w którym należy dodać tekst Tekst do dodania
f) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązań.
5.2. Wykonawcy występujący wspólnie o których mowa w ust.
5 składają jedną ofertę, przy czym:
a) oświadczenia lub dokumenty wskazane w ust. 1 pkt. 1.1.
– 1.4. – w/w dokumenty składa pełnomocnik wykonawców
w imieniu wszystkich wykonawców lub przynajmniej jeden
Wykonawca, który jest zdolny do udokumentowania, że
spełnia warunki lub każdy z Wykonawców składających ofertę
wspólnie,
b) wymagane oświadczenia lub dokumenty wskazane w ust.
2 pkt. 2.1. – 2.6. składa osobno każdy z Wykonawców.
Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w
postępowaniu będzie dokonywana w oparciu o kompletność
i prawidłowość złożonych wszystkich oświadczeń i
dokumentów żądanych przez Zamawiającego, zgodnie z art.
22 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3. Pzp.
Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie na zasadzie
spełnia/nie spełnia.

VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE (jeżeli dotyczy)

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
23/02/2011  (dd/mm/rrrr)
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