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W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO
Przedmiot zamówienia:  

Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji

I. Zamawiający:  
INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH 
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A 
24 - 110 Puławy  
www.ins.pulawy.pl 
ins@ins.pulawy.pl 
Telefon 081 473 14 00 fax.: 081 473 14 10 
Godziny urzędowania poniedziałek
 
II. Tryb udzielenia zamówienia: 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
ograniczonego.  
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego art. 10 ust. 1 ora
zamówień publicznych.  
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie

2013 poz. 907) - zwana dalej ustaw
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów 

dokumentów jakich może żą
kumenty mogą być składane. 

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie 
kursu złotego w stosunku do euro stanowi
wień publicznych. 

 
III. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa
redukcji NOx, w której skład wchodz
a) Pilotowa instalacja do bada
b) Przemysłowa instalacja do bada

 
Ad. a) 
Pilotowa instalacja do badań
zautomatyzowaną autonomiczn
SNCR, poprzez wtrysk roztworu mocznika lub innego reduktora, jak i bada
selektywnej redukcji NOx amoniakiem (SCR). Do 
zastosowany palnik zasilany gazem ziemnym a pozostałe składniki, niezb
odwzorowania spalin ze spalania w
urządzeniami pomiarowymi.  
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INS/SNCR

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO 

 i uruchomienie instalacji do badań redukcji NOx: pilotowej oraz 
przemysłowej 

 

INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH  
stwa Polskiego 13A  

Telefon 081 473 14 00 fax.: 081 473 14 10  
dowania poniedziałek-piątek 7:00 – 15:00  

II. Tryb udzielenia zamówienia:  
powanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego art. 10 ust. 1 oraz art. 47 

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 

zwana dalej ustawą. 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów 

że żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te d
 składane.  

dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie 
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania warto

Opis przedmiotu zamówienia:  
miotem zamówienia jest dostawa i kompleksowe wykonanie instalacji do bada

redukcji NOx, w której skład wchodzą: 
towa instalacja do badań redukcji NOx metodą SNCR i SCR

Przemysłowa instalacja do badań redukcji NOx w kotle OP215

Pilotowa instalacja do badań redukcji NOx metodą SNCR  SCR powinna by
 autonomiczną instalacją do badań zarówno procesu redukcji NOx metod

SNCR, poprzez wtrysk roztworu mocznika lub innego reduktora, jak i bada
selektywnej redukcji NOx amoniakiem (SCR). Do generowania spalin powinien by
zastosowany palnik zasilany gazem ziemnym a pozostałe składniki, niezb
odwzorowania spalin ze spalania węgla wprowadzane do spalin z butli odpowiednimi 
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: pilotowej oraz 

 

powanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

z art. 47 - 53 Prawa 

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  
 publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów 
cy od wykonawcy oraz form, w jakich te do-

dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie średniego 
 przeliczania wartości zamó-

instalacji do badań 

 SNCR i SCR 
 redukcji NOx w kotle OP215 

 SNCR  SCR powinna być w pełni 
 zarówno procesu redukcji NOx metodą 

SNCR, poprzez wtrysk roztworu mocznika lub innego reduktora, jak i badań katalitycznej 
generowania spalin powinien być 

zastosowany palnik zasilany gazem ziemnym a pozostałe składniki, niezbędne do 
gla wprowadzane do spalin z butli odpowiednimi 
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Ad. b)  
Przemysłowa instalacja do bad
węzeł zasilania ze zbiornikiem roztworu mocznika i pomp
do dysz oraz węzeł wtrysku mocznika obejmuj
konstrukcję, sposób montaż
Zaproponowane rozmieszczenie lanc wtryskowych powinno zapewni
rozpylenie roztworu mocznika w przekroju kotła. 
 
Zakres dostawy obejmuje: 

1. Schematy technologiczno
2. Opisy techniczne i technologiczne
3. Zapotrzebowanie surowców
4. Dokumentacje rysunkowe (rysunki wykonawcze, dyspozycja rozmieszczenia 

aparatów, dokumentacja monta
5. Wykaz alarmów i blokad
6. Szczególne wymagania i 
7. Systemy sterowania (komputer, przetworniki, szafy sterownicze itp.)
8. Warunki Techniczne Wytwarzania i Odbioru wykonania aparatów i instalacji
9. Wykonanie aparatów, dostawa i monta
10. Materiały, z których powinna by

1.4571; instalacja pilotowa: 1.4541
11. Instrukcje obsługi 
12. Instrukcje BHP i Ppoż. z
13. Próbne uruchomienie i przekazanie inwestorowi

 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami 
określonymi w dokumentacji technicznej, zasadami wiedzy technicznej, obowi
przepisami i normami a w szczególno
normy europejskie lub norm innych pa
Gospodarczego przenoszących te normy.
Przedmiot zamówienia powinien odpowiada
dopuszczonych do obrotu, oraz posiada
lub certyfikat zgodności z Polsk
techniczną. 
Wymagany minimalny okres gwarancji: 24
rozruchu. 
 
IV. Części zamówienia:  
Zamawiający nie dopuszcza składani
 
V. Zamówienia uzupełniające: 
Zamawiający przewiduje możliwo
więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego 
ustawy prawo zamówień publicznych.
Zamówienie uzupełniające zostanie wynegocjowane i 
odrębnej umowy.  
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instalacja do badań redukcji NOx metodą SNCR i SCR bę
zeł zasilania ze zbiornikiem roztworu mocznika i pompą przetłaczającą

zeł wtrysku mocznika obejmujący rozmieszczenie lanc wtryskowych oraz ich 
, sposób montażu i zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zatykaniem. 

Zaproponowane rozmieszczenie lanc wtryskowych powinno zapewni
rozpylenie roztworu mocznika w przekroju kotła.  

Schematy technologiczno–pomiarowo bilansowe 
techniczne i technologiczne 

Zapotrzebowanie surowców 
Dokumentacje rysunkowe (rysunki wykonawcze, dyspozycja rozmieszczenia 
aparatów, dokumentacja montażowa, izometria)  
Wykaz alarmów i blokad 
Szczególne wymagania i środki zapobiegawcze 

komputer, przetworniki, szafy sterownicze itp.)
Warunki Techniczne Wytwarzania i Odbioru wykonania aparatów i instalacji
Wykonanie aparatów, dostawa i montaż na miejscu pracy 
Materiały, z których powinna być wykonana instalacja: instalacja przemysłowa: 

571; instalacja pilotowa: 1.4541 

ż. zatwierdzone przez INS i ZAP 
Próbne uruchomienie i przekazanie inwestorowi 

zuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami 
i technicznej, zasadami wiedzy technicznej, obowi

przepisami i normami a w szczególności z zachowaniem Polskich Norm, przenosz
normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru 

cych te normy. 
Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu, oraz posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracj

ci z Polską Normą przenoszącą normy europejskie 

ny minimalny okres gwarancji: 24 miesięcy od daty protokołu odbioru ko

cy nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

ące:  
cy przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających 

ci zamówienia podstawowego – na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 7 
 publicznych. 
ce zostanie wynegocjowane i będzie realizowane na podstawie 
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 SNCR i SCR będzie obejmowała 
ącą roztwór mocznika 

cy rozmieszczenie lanc wtryskowych oraz ich 
i zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zatykaniem. 

Zaproponowane rozmieszczenie lanc wtryskowych powinno zapewnić równomierne 

Dokumentacje rysunkowe (rysunki wykonawcze, dyspozycja rozmieszczenia 

komputer, przetworniki, szafy sterownicze itp.) 
Warunki Techniczne Wytwarzania i Odbioru wykonania aparatów i instalacji 

 wykonana instalacja: instalacja przemysłowa: 

 do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami 
i technicznej, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi 

ci z zachowaniem Polskich Norm, przenoszących 
stw członkowskich Europejskiego Obszaru 

ci wymogom wyrobów 
stwa, deklarację zgodności 

 normy europejskie lub aprobatą 

protokołu odbioru końcowego po 

cych stanowiących nie 
na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 7 

dzie realizowane na podstawie 
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VI. Oferty wariantowe:  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
VII. Termin wykonania zamówienia: 
Maksymalny termin wykonania zamówienia:
 
VIII. Opis warunków udziału w
spełnienia tych warunków 

1. Warunki udziału w post
O udzielenie zamówienia mog
warunki: 

a) posiadają wiedzę
b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zd

wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniaj

zamówienia 
 

2. Ocena spełniania warunków udziału w post
 

2.1. Opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w post
1. W zakresie pkt VIII.1.1) warunki udziału w post

wykonawca wykaże, ż
wniosków o dopuszczenie do udziału w post
krócej, w tym okresie) wykonał nale
gające na wykonaniu instalacji
najmniej 500.000,00 PLN netto, z
oraz podmiotów, na rzecz których dostawa została wykonana wraz z dowodami p
twierdzającymi należyte jej wykonanie.

2. W zakresie pkt VIII.1.2) Zamawiaj
postępowaniu  

3. W zakresie pkt VIII.1.3) warunki udziału w post
konawca wykaże, że: 

a) jest ubezpieczony od odpowiedzialno
łalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwot
PLN (słownie: sześć

b) nie wcześniej niż na 3 miesi
chunku środki finansowe lub zdolno
przedmiotu zmówienia na kwot

 
Wykonawca może polegać na wiedzy i do
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolno
leżnie od charakteru prawnego ł
zobowiązany jest udowodnić Zamawiaj
do realizacji zamówienia, w szczególno
tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezb
przy wykonywaniu zamówienia. 
nował zasobami innych podmiotów w stopniu niezb
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cy nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

VII. Termin wykonania zamówienia:  
Maksymalny termin wykonania zamówienia: do 31 maja 2014r.  

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

Warunki udziału w postępowaniu  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają

 wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu 
 odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zd

wykonania zamówienia, 
ę w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniaj

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie 

2.1. Opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
W zakresie pkt VIII.1.1) warunki udziału w postępowaniu zostaną

że, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
uszczenie do udziału w postępowaniu (a jeżeli wykonawca działa 

krócej, w tym okresie) wykonał należycie co najmniej 1 dostawę –
wykonaniu instalacji związanej z energetyką przemysłow

500.000,00 PLN netto, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania 
oraz podmiotów, na rzecz których dostawa została wykonana wraz z dowodami p

żyte jej wykonanie. 
t VIII.1.2) Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w 

3. W zakresie pkt VIII.1.3) warunki udziału w postępowaniu zostaną spełnione, je

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej dzi
zanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 

PLN (słownie: sześćset tysięcy złotych). 
niej niż na 3 miesiące przed terminem składania ofert posiadał na r
rodki finansowe lub zdolność kredytową do bieżącego finansowania 

ówienia na kwotę co najmniej 300 000,00 PLN. 

ć na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niez

nie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 
ć Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezb

do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowi
tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z 
przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający, w celu oceny czy Wykonawca b
nował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zam
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powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

 wykonawcy, którzy spełniają następujące 

wiadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia 
 odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

 w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie 

powaniu o zamówienie publiczne. 

powaniu: 
powaniu zostaną spełnione, jeżeli: 

e w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
żeli wykonawca działa 

– zamówienie pole-
przemysłową, o wartości co 

ci, przedmiotu, dat wykonania 
oraz podmiotów, na rzecz których dostawa została wykonana wraz z dowodami po-

la szczegółowych warunków udziału w 

ą spełnione, jeżeli wy-

ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia-
co najmniej 600.000,00 

ce przed terminem składania ofert posiadał na ra-
żącego finansowania 

 

wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
ciach finansowych innych podmiotów, nieza-

cych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 
dzie dysponował zasobami niezbędnymi 

c w tym celu pisemne zobowiązanie 
dnych zasobów na okres korzystania z nich 

cy, w celu oceny czy Wykonawca będzie dyspo-
ytego wykonania zamó-
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wienia oraz oceny czy stosunek ł
wisty dostęp do ich zasobów bę

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawc

waniu zamówienia, 
c) charakteru stosunku jaki b
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie mo
cych sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiaj
stawić inny dokument, który w wystarczaj
Zamawiającego warunku.  
Ocena spełnienia warunków udziału w post
przedłożone przez wykonawców dokumenty i o
runków udziału w postępowaniu okre
 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegaj
- warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówie

publicznych muszą zostać spełnione przez Wykonawców ł
- brak podstaw do wykluczenia z post

licznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówie
zostać wykazany przez każ

- w zakresie warunku opisanego w pkt VIII.2.1.1 ocena nast
przez Wykonawcę lub Wykonawców wspólnie ubiegaj
publicznego (konsorcjum) referencje, które b
dostaw. 

Wykonawcy, którzy nie wykażą
zamówienie publiczne.  
 
Ocena spełniania warunków odbywa
 
2.2. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publi

1) wykonawców, którzy podlegaj
którzy nie spełniają
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówie

2) wykonawców, którzy wykonywali bezpo
przygotowaniem prowadzonego post
wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1. 
lub posługiwali się
dokonywaniu tych czynno
nie utrudni uczciwej konkurencji;

3) wykonawców, którzy zło
wpływ na wynik prowadzonego post

4) wykonawców, którzy nie zło
postępowaniu, oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z post
lub dokumentów potwierdzaj
dokumenty zawieraj
zamówień publicznych;
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wienia oraz oceny czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzecz

p do ich zasobów będzie żądał dokumentów dotyczących: 
pnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawc

charakteru stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

eli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotycz
cych sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego mo

 inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o 
one przez wykonawców dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie spełnienia w

powaniu określone w niniejszym ogłoszeniu. 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
powaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówie
ć spełnione przez Wykonawców łącznie, 

brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, w ok
ciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień
 wykazany przez każdego z Wykonawców,  

w zakresie warunku opisanego w pkt VIII.2.1.1 ocena nastąpi w oparciu o przedło
 lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

publicznego (konsorcjum) referencje, które będą oceniane pod względem warto

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków zostaną wykluczeni z post

Ocena spełniania warunków odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

 o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się
1) wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz 

którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, 
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych;

wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynnoś
przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynno
wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1. 
lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestnicz
dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych wykonawców w post
nie utrudni uczciwej konkurencji; 

3) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające lub mog
wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 

ykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
świadczenia o braku podstaw do wykluczenia z post

lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub zło
dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy prawo 

 publicznych; 
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 z tymi podmiotami gwarantuje rzeczy-

sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykony-

z innym podmiotem, 
zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

 dokumentów dotyczą-
cych sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego może przed-

cy sposób potwierdza spełnienie opisanego przez 

dzie przeprowadzona w oparciu o 
zenie spełnienia wa-

 o udzielenie zamówienia: 
powaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień 

powania o udzielenie zamówienia wykonawcy, w oko-
ciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych musi 

pi w oparciu o przedłożone 
 o udzielenie zamówienia 
ędem wartości ogólnej 

 wykluczeni z postępowania o 

dzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.  

cznego wyklucza się: 
 wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz 

powaniu o zamówienie publiczne, 
 publicznych; 

rednio czynności związane z 
ączeniem czynności 

wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1. 
bami uczestniczącymi w 

e udział tych wykonawców w postępowaniu 

ące lub mogące mieć 

wiadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

cych spełnienie tych warunków lub złożone 
iem art. 26 ust. 3 ustawy prawo 
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5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z pó
zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dop
postępowaniu, chyba 
prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomi
postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 
Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w okre
przez Zamawiającego oświadcze
którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy zło
oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 u
złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich zło
ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewa
postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiaj
potwierdzać spełnianie przez wykonawc
przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymaga
zamawiającego, nie później ni
dopuszczenie do udziału w post
 
2.3. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie maj

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w post
1. W celu wykazania speł

w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówie
oceny spełniania został dokonany przez Zamawiaj
stępujące oświadczenia i dokumenty: 

1.1. Oświadczenie,
zgodnie z Załą

a) posiadania wiedzy i do
b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

1.2. Wykaz wykonanych głównych dostaw
zamówienie polegaj
przemysłową, wykona
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post
okres prowadzenia działalno
najmniej 500.000,00 PLN netto ka
wykonania i podmiotów na rzecz których dostawa została wykonana wraz z 
dowodami, że dostawa ta została wykonana nale
kiem Nr 2 do niniejszego ogłoszenia; dowodami, o których mowa powy
są: 

a) poświadczenie, 
staw lub usług okresowych lub ci
wydane nie wcze
dania wniosków o dopuszczenie do udziału w post
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c do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z pó
ębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym 

powaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powi
 do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w 

powaniu o udzielenie zamówienia. 

cy wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie zło
wiadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub 

yli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiaj
wiadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1, zawierające bł

yli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba 
enia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewa

one na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny 
 spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie 

przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań okre
niej niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.  

wiadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczy
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, których opis sposobu 
oceny spełniania został dokonany przez Zamawiającego nale

wiadczenia i dokumenty:  
wiadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w post

Załącznikiem Nr 1 do ogłoszenia dotyczące: 
posiadania wiedzy i doświadczenia; 
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia; 
sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Wykaz wykonanych głównych dostaw – zawierający minimum 1 dostaw
zamówienie polegające na wykonaniu instalacji związanej z energetyk

, wykonaną w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postę
okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,

500.000,00 PLN netto każda, z podaniem wartoś
wykonania i podmiotów na rzecz których dostawa została wykonana wraz z 

że dostawa ta została wykonana należycie, zgodnie z 
do niniejszego ogłoszenia; dowodami, o których mowa powy

wiadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych d
staw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno by
wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu skł
dania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
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c do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn, 
uszczenie do udziału w tym samym 

dzy nimi powiązania nie 
dzy wykonawcami w 

onym terminie nie złożyli wymaganych 
 lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub 

yli wymagane przez zamawiającego 
ące błędy lub którzy 

enia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo 
enia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

wiadczenia i dokumenty powinny 
powaniu oraz spełnianie 
ń określonych przez 

min składania wniosków o 

 dostarczyć Wykonawcy 
powaniu: 

 warunków, o których mowa 
 publicznych, których opis sposobu 

cego należy złożyć na-

ełnia warunki udziału w postępowaniu 
 

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

cy minimum 1 dostawę -
ązanej z energetyką 

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

ci jest krótszy w tym okresie, o wartości co 
da, z podaniem wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów na rzecz których dostawa została wykonana wraz z 
zgodnie z Załączni-

do niniejszego ogłoszenia; dowodami, o których mowa powyżej 

sieniu do nadal wykonywanych do-
wiadczenie powinno być 

ce przed upływem terminu skła-
ępowaniu  
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b) oświadczenie Wykonawcy, 

tywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska
nia, o którym mowa w pkt a).

1.3 Informację banku lub spółdzielczej kasy oszcz
w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzaj
posiadanych ś
wysokości co najmniej 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postę

1.4 opłaconą polis
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno
prowadzonej działalno
wysokości co najmniej 

1.5 Wykonawca, w sytuacji gdy polega 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdoln
ściach finansowych innych podmiotów, niezale
go łączących go z nimi stosunków, zobowi
jącemu, iż bę
wienia, w szczególno
tych podmiotów od oddania mu do dyspozycji niezb
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, 
żądanie Zamawiaj
wiającemu dokumenty dotycz
a) zakresu dost
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawc

przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru 
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówi

nia 
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post

zamówienia Wykonawcy w okoliczno
ustawy prawo zamówie
 

1. Oświadczenie Wykonawcy
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówie
kiem Nr 3 do niniejszego ogłoszenia;

2. Aktualny odpis z właś
działalności gospodarczej,
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
pkt. 2 ustawy prawo zamówie
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post
waniu. 

3. Aktualne zaświadczenie wła
jące, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub za
skał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło
płatności lub wstrzymanie cało
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wiadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obie

tywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska
nia, o którym mowa w pkt a). 

ę banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo 
w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzaj
osiadanych środków finansowych lub zdolność kredytow

ci co najmniej 300.000,00 PLN wystawioną nie wcze
ce przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu. 
 polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia do 

co najmniej 600.000,00 PLN. 
Wykonawca, w sytuacji gdy polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdoln
ciach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawn

cych go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodni
ż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zam

wienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowi
tych podmiotów od oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, 

danie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawi
cemu dokumenty dotyczące: 

zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawc
przy wykonywaniu zamówienia, 
charakteru stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówi

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w
ustawy prawo zamówień publicznych należy złożyć następujące dokumenty:

wiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z post
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, zgodnie z 

jszego ogłoszenia; 
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

ci gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześ
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post

wiadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
ykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, 

skał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
ci lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu 
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dnionych przyczyn o obiek-

tywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadcze-

ściowo – kredytowej, 
w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość 

 kredytową wykonawcy do 
ą nie wcześniej niż 3 

ce przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

padku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
ci cywilnej w zakresie 

zanej z przedmiotem zamówienia do 

wiadczeniu, potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolno-

nie od charakteru prawne-
zany jest udowodnić Zamawia-

dnymi do realizacji zamó-
c w tym celu pisemne zobowiązanie 

ędnych zasobów na 
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w oryginale. Na 

zany jest przedstawić Zama-

pnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, 

ę z innym podmiotem, 
zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówie-

powania o udzielenie 
ciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 

ące dokumenty: 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na 
 publicznych, zgodnie z Załączni-

lub z centralnej ewidencji i informacji o 
ą wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
 publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępo-

du skarbowego potwierdza-
świadczenia, że uzy-

enie na raty zaległych 
ciwego organu – wystawio-
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ne nie wcześniej niż 3 mies
puszczenie do udziału w post

4. Aktualne zaświadczenie wła
nych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
nawca nie zalega z opłac
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło
nie na raty zaległych płatno
wego organu – wystawione nie wcze
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post

5. Oświadczenie dot. przynale
2 pkt 5 ustawy prawo zamówie
szego ogłoszenia. Oświadczenie powinno by
świadczonej notarialnie. W przypadku zło
grupy kapitałowej Wykonawca obligatoryjnie zobowi
dopuszczenie do udziału w post
pitałowej, do której przynale

6. Wniosek o dopuszczenie do udziału w post
5 do niniejszego ogłoszenia.

7. Wykonawca powołujący si
powaniu na potencjał innych podmiotów, które b
zamówienia, przedkłada tak
maganym dla Wykonawcy, okre

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzib
spolitej Polskiej przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłos
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub ro
łożenie na raty zaległych płatno
właściwego organu,

Dokumenty, o których mowa w pkt 8
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, dokument, o którym mowa w pkt 8
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu. 
9. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma si

dzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje si
zastępuje się je dokumentem zawieraj
osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, zło
sądowym, administracyjnym lub organem samorz
go odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Do terminów tych d
kumentów stosuje się zapisy pkt 8
 

Wszystkie powyższe dokumenty, z wyj
być złożone w formie oryginału lub kopii po
Wykonawcę – poświadczenie powinno zawiera
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ż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o d

puszczenie do udziału w postępowaniu. 
wiadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpiecze

nych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzaj
nawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 

e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło
nie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji wła

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 
2 pkt 5 ustawy prawo zamówień publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 4

świadczenie powinno być złożone w oryginale lub kserokopii p
wiadczonej notarialnie. W przypadku złożenia oświadczenia o przynale

grupy kapitałowej Wykonawca obligatoryjnie zobowiązany jest załą
zczenie do udziału w postępowaniu wykaz podmiotów należą

pitałowej, do której przynależy. 
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zgodnie z 

do niniejszego ogłoszenia. 
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w post
powaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji cz
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie w
maganym dla Wykonawcy, określonym w pkt. 1, 2 ; 

ca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczyp
spolitej Polskiej przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

 lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub ro
enie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

ciwego organu, 
których mowa w pkt 8 lit. a) powinny być wystawione nie wcze

cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
dokument, o którym mowa w pkt 8 lit. b) powinien by

ące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
 

eli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma si
 lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o któr

 je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym okre
osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed wła

dowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarcz
owiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca 

 lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Do terminów tych d
ę zapisy pkt 8.  

sze dokumenty, z wyjątkiem zobowiązania określonego w
one w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

wiadczenie powinno zawierać zapis odręczny lub w formie piecz
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ce przed upływem terminu składania wniosków o do-

ciwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
potwierdzające, że wyko-

aniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoże-

ci wykonania decyzji właści-
ce przed upływem terminu 

w rozumieniu art. 24 ust. 
cznikiem Nr 4 do niniej-

one w oryginale lub kserokopii po-
wiadczenia o przynależności do 
zany jest załączyć do wniosku o 

żących do grupy ka-

zgodnie z Załącznikiem Nr 

spełniania warunków udziału w postę-
 brały udział w realizacji części 

ce tego podmiotu w zakresie wy-

 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

ce odpowiednio, że: 

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz-

ści wykonania decyzji 

 wystawione nie wcześniej niż 6 
cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

lit. b) powinien być wystawiony nie 
ce przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

eli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma sie-
 dokumentów, o których mowa w pkt 8 
wiadczenie, w którym określa się także 

one przed właściwym organem 
du zawodowego lub gospodarcze-

owiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca 
 lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Do terminów tych do-

lonego w pkt 2.3.1.5, winny 
ść z oryginałem przez 

czny lub w formie pieczęci /za 
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zgodność z oryginałem/. W przypadku składania elektronicznych doku
one opatrzone przez Wykonawc
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj
przypadku podmiotów, o których
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winny by
oryginałem odpowiednio przez Wykonawc
Dokumenty sporządzone w ję
polski.  
 
IX. Informacja o liczbie wykonawców, którzy zostan
W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o przetargu ograniczonym wniosek o dopuszczenie 
do udziału w przedmiotowym post
składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.
 
Zamawiający przewiduje zaproszenie 5 wykonawców do składania ofert na wykonanie 
przedmiotu zamówienia, którzy spełniaj
najwyższe oceny wniosków o dopuszczen
 
Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniaj
niż 5 Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców spełniaj
warunki. 
 
Wykonawca, który nie zostanie zaproszony
będzie jako wykluczony z udziału
 
X. Wadium:  
Zamawiający przewiduje wniesienie przez Wykonawców wadium. 
zostanie określona w SIWZ.   
 
XI. Opis obiektywnego i 

Wykonawców, którzy zostan
wykonawców spełniających warunki udziału w post
określona w ogłoszeniu o zamówieniu 
Kryterium oceny wniosków o 

a) Liczba wykonanych dostaw (referencji) 
- za wymagane minimum 
- za każdą dodatkową

 
XII. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie: 

1. Wybór oferty dokonany 
 
Nazwa kryterium 
Cena 
Okres gwarancji 
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 z oryginałem/. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny by

one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
nego kwalifikowanego certyfikatu. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 2.3.1.5 kopie dokumentów dotycz
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodno

przez Wykonawcę lub te podmioty. 
dzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem 

IX. Informacja o liczbie wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert  
W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o przetargu ograniczonym wniosek o dopuszczenie 
do udziału w przedmiotowym postępowaniu  o udzielenie zamówienia pub

 wszyscy zainteresowani wykonawcy. 

cy przewiduje zaproszenie 5 wykonawców do składania ofert na wykonanie 
przedmiotu zamówienia, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu i uzyskaj

sze oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.  

eli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu b
cy zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców spełniaj

Wykonawca, który nie zostanie zaproszony do udziału w przetargu ograniczonym traktowany 
dzie jako wykluczony z udziału w przedmiotowym postępowaniu.  

cy przewiduje wniesienie przez Wykonawców wadium. Wysoko
 

XI. Opis obiektywnego i niedyskryminacyjnego sposobu dokonywania wyboru 
Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba 
wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu bę

lona w ogłoszeniu o zamówieniu  
Kryterium oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Liczba wykonanych dostaw (referencji) – minimum 1 
za wymagane minimum – 100 pkt 

 dodatkową referencję ponad wymagane minimum – 1 pkt 

XII. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie:  
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:

Waga 
80% 
20% 
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mentów powinny być 

 bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 

 o udzielenie zamówienia oraz w 
kopie dokumentów dotyczących 

wiadczone za zgodność z 

 wraz z tłumaczeniem na język 

 zaproszeni do składania ofert   
W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o przetargu ograniczonym wniosek o dopuszczenie 

powaniu  o udzielenie zamówienia publicznego mogą 

cy przewiduje zaproszenie 5 wykonawców do składania ofert na wykonanie 
ępowaniu i uzyskają 

 

powaniu będzie mniejsza 
cy zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców spełniających te 

do udziału w przetargu ograniczonym traktowany 

Wysokość wadium 

niedyskryminacyjnego sposobu dokonywania wyboru 
 zaproszeni do składania ofert, gdy liczba 

powaniu będzie większa niż 

ępowaniu 

1 pkt  

ej przedstawionych kryteriów: 
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Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

Cena: W zakresie tego kryterium 
ceną. 

 

80min
×=

oferty

ceny
C

C
C

 
C ceny  – liczba punktów za kryterium „cena”
C min  – najniższa cena wynikaj
C oferty – cena oferty badanej

 
Okres gwarancji: W zakresie tego kryterium najwy

najdłu
 

max

=

G

G
G

oferty

gwarancji

 
G gwarancji –
G oferty   –
G max.  –

 
Wymagany minimalny okres gwarancji na dostarczona instalacj
protokołu odbioru końcowego po uruchomieniu

 
Łączna ocena oferty: 
C oceny = C ceny + G gwarancji 

 
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (otrzyma najwi
przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za 
najkorzystniejszą.  
Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwy
sumaryczną liczbę punktów.

 
XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia wniosków o dopuszczenie do udzi

łu w postępowaniu 
 

1. Wykonawcy zainteresowani udziałem w post
puszczenie do udziału w post
dzibie Zamawiającego osobi
 
INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH 
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24 
Kancelaria, pokój nr 50
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Zastosowane wzory do obliczenia punktowego  

W zakresie tego kryterium najwyżej punktowana będzie oferta z najni

80  

liczba punktów za kryterium „cena” 
najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert 
cena oferty badanej 

W zakresie tego kryterium najwyżej punktowana b
najdłuższym okresem gwarancji na dostarczoną instalacj

20
.max

×
oferty  

– liczba punktów za kryterium „okres gwarancji”
– okres gwarancji badanej oferty 
– najdłuższy okres gwarancji wynikający ze zło

okres gwarancji na dostarczona instalację: 24 miesi
cowego po uruchomieniu 

gwarancji  

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (otrzyma najwi
przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za 

Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwy
 punktów. 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia wniosków o dopuszczenie do udzi
powaniu  

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złoż
puszczenie do udziału w postępowaniu . Przedmiotowy wniosek nale

cego osobiście, pocztą lub przesyłką kurierską pod adresem: 

INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH  
stwa Polskiego 13A, 24 - 110 Puławy  

50 bud. E-40, poniedziałek - piątek w godz. 7:00 
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dzie oferta z najniższą 

ej punktowana będzie oferta z 
gwarancji na dostarczoną instalację. 

liczba punktów za kryterium „okres gwarancji” 

cy ze złożonych ofert 

: 24 miesiące od daty 

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (otrzyma największą liczbę 
przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za 

Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia wniosków o dopuszczenie do udzia-

powaniu winni złożyć wniosek o do-
powaniu . Przedmiotowy wniosek należy złożyć w sie-

ą pod adresem:  

tek w godz. 7:00 – 15:00  
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2. Koperta/opakowanie zawieraj

jącego na adres siedziby Zamawiaj
 
INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A
24-110 Puławy 
Wniosek należy złoż
oznakowanej w sposób opisany poni

Wniosek – Instalacja do bada
 
Z dopiskiem „Nie otwier
Opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy
Wnioski należy złożyć w 
Wnioski złożone po terminie b
terminu do wniesienia odwołania. 
 

3. Termin złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w post
 
Wniosek należy złożyć
godz. 10.30 czasu środkowoeuropejskiego.
 

4. Miejsce otwarcia wniosków o dopuszczenie do udziału w post
 
INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH 
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A 
24 - 110 Puławy  
Budynek G-35, pokój 203, II pi
dnia 14 listopada 2013r., god
Informujemy, że Zamawiaj
postępowaniu i otrzymanych ocenach spełnienia tych warunków niezwłocznie 
poinformuje Wykonawców, którzy zło
postępowaniu, przekazuj
dalszego udziału w post
Informujemy, że Instytut Nawozów Sztucznych nie jest miejscem publicznie 
dostępnym i dotarcie w wyznaczo
ściśle określonej procedury sprawdzaj
otrzymaniu odpowiedniej pr
 

XIV. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 

XV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosow
niem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której b
prowadzona aukcja. 
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
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Koperta/opakowanie zawierające wniosek powinno być zaadresowane do Zamawi

cego na adres siedziby Zamawiającego: 

INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH 
stwa Polskiego 13A 

y złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkni
anej w sposób opisany poniżej:  

 
Instalacja do badań redukcji NOx- znak INS/SNCR

Z dopiskiem „Nie otwierać przed terminem otwarcia wniosków
 i dokładnym adresem Wykonawcy 
ż ć w języku polskim. 

one po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie 
wniesienia odwołania.  

enia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

żyć do dnia 14 listopada 2013r. 
środkowoeuropejskiego. 

Miejsce otwarcia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH  
stwa Polskiego 13A  

35, pokój 203, II piętro. 
2013r., godz. 10.45 czasu środkowoeuropejskiego.

e Zamawiający o wynikach oceny spełniania warunków udziału w 
powaniu i otrzymanych ocenach spełnienia tych warunków niezwłocznie 

poinformuje Wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udzia
powaniu, przekazując jednocześnie Wykonawcom zakwalifikowanym do 

dalszego udziału w postępowaniu zaproszenie do składania ofert wraz ze SIWZ.
e Instytut Nawozów Sztucznych nie jest miejscem publicznie 

pnym i dotarcie w wyznaczone miejsce otwarcia ofert wiąże si
lonej procedury sprawdzającej, dotarcie do wyznaczonego budynku 

otrzymaniu odpowiedniej przepustki zajmuje ok. 20 minut.  

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej 
widuje zawarcia umowy ramowej.  

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosow
niem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której b

 
cy nie przewiduje aukcji elektronicznej.  
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 zaadresowane do Zamawia-

 w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie, 

INS/SNCR-51/2013”,  

 przed terminem otwarcia wniosków”. 

 zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie 

powaniu: 

powaniu:  

rodkowoeuropejskiego. 
cy o wynikach oceny spełniania warunków udziału w 

powaniu i otrzymanych ocenach spełnienia tych warunków niezwłocznie 
yli wnioski o dopuszczenie do udziału w 
nie Wykonawcom zakwalifikowanym do 

o składania ofert wraz ze SIWZ. 
e Instytut Nawozów Sztucznych nie jest miejscem publicznie 

ąże się z przejściem 
cej, dotarcie do wyznaczonego budynku - po 

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowa-
niem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie 
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XVI. Informacje dodatkowe

1. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy podpisania 
zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim informacji i danych prz
kazanych na zasadzie poufno
szenia do składania ofert wraz ze Specyfikacj

2. Zamawiający przewiduje mo
nia przedmiotu zamówieni
nym podatkiem VAT, jeś
liczka będzie płatna w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty zawarcia umowy, 
po otrzymaniu przez Zamawiaj
 
1) gwarancji bankowej zwrotu zaliczki , lub
2) ubezpieczeniowej gwarancji zwrotu zaliczki.

3. Zaliczka będzie zaliczona na poczet wynikaj
przedmiotu zamówienia .

 
XVII. Środki ochrony prawnej

Wykonawcom, a także innym osobom, je
doznał lub może doznać
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie
jednolity. Dz. U. z 2013r., poz. 907) przysługuj
Dziale VI tejże Ustawy.  

 
 
 
Załączniki: 
Załącznik Nr 1 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w post
Załącznik Nr 2 - Wykaz wykonanych dostaw
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z post

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp
Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o przynale
Załącznik Nr 5 – Wniosek o dopuszczenie do udziału w post
 
 
Puławy,  04 listopada 2013r.  
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Informacje dodatkowe 

dzie wymagał od Wykonawcy podpisania klauzuli poufno
zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim informacji i danych prz
kazanych na zasadzie poufności przez Zamawiającego przed przekazaniem zapr

do składania ofert wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 
cy przewiduje możliwość wypłaty Wykonawcy zaliczki na poczet wykon

nia przedmiotu zamówienia w wysokości do 30% wartości zamówienia wraz z nale
nym podatkiem VAT, jeśli Wykonawca zadeklaruje potrzebę otrzymania zaliczki. Z

dzie płatna w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty zawarcia umowy, 
po otrzymaniu przez Zamawiającego w oryginale następujących dokumentów :

1) gwarancji bankowej zwrotu zaliczki , lub 
ubezpieczeniowej gwarancji zwrotu zaliczki. 

dzie zaliczona na poczet wynikającej z oferty Wykonawcy warto
przedmiotu zamówienia . 

rodki ochrony prawnej 
e innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia 

e doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiaj
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity. Dz. U. z 2013r., poz. 907) przysługują środki ochrony prawnej okre

wiadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Wykaz wykonanych dostaw 

wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp 

wiadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

 
______________________________

 podpis osoby upowa

 

dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą 

__________________________________________________________________________________ 

klauzuli poufności dot. 
zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim informacji i danych prze-

przed przekazaniem zapro-
 Istotnych Warunków Zamówienia.  

 wypłaty Wykonawcy zaliczki na poczet wykona-
ci zamówienia wraz z należ-

 otrzymania zaliczki. Za-
dzie płatna w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty zawarcia umowy, 

cych dokumentów : 

cej z oferty Wykonawcy wartości 

eli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia 
 uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

ń publicznych (tekst 
rodki ochrony prawnej określone w 

powaniu 

ępowania  

______________________________ 
podpis osoby upoważnionej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


