
Puławy: Dostawa rurociągów i armatury dla instalacji badawczej ekstrakcji -

ELAB

Numer ogłoszenia: 59842 - 2014; data zamieszczenia: 20.02.2014

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 rurociągów i armatury dla instalacji badawczej

ekstrakcji - ELAB.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa

rurociągów i armatury dla instalacji badawczej ekstrakcji - ELAB. Zakres dostawy obejmuje: 1. Rura precyzyjna

bezszwowa fi6x1,5 - 12 mb 2. Rura precyzyjna bezszwowa fi10x2 - 108 mb 3. Rura precyzyjna bezszwowa fi20x2 - 6

mb 4. Rura precyzyjna bezszwowa fi25x2,5 - 12 mb 5. Złączka zaciskowa redukcyjna 12/10 - szt. 8 6. Złączka

redukcyjna 18/12 - szt. 2 7. Złączka zaciskowa redukcyjna 25/12 - szt. 8 8. Złączka zaciskowa prosta 10/10 - szt. 25

9. Złączka zaciskowa prosta żeńska z gwintem NPT - fi12 x ¼cal NPT - szt. 3 10. Złączka zaciskowa męska

termoelementu z gwintem NPT fi6 x ¼cal NPT - szt. 12 11. Trójnik zaciskowy złączny 3 x 10 mm - szt. 80 12. Trójnik

zaciskowy złączny 3 x 12 mm - szt. 2 13. Trójnik zaciskowy złączny 3 x 25 mm - szt. 9 14. Trójnik zaciskowy złączny

redukcyjny 2 x ø12 mm/ 1x fi10mm - szt. 3 15. Trójnik zaciskowy z odgałęzieniem żeńskim NPT - fi10mm x ¼cal NPT

- szt. 10 16. Kolanko zaciskowe 20 mm - szt. 7 17. Kolanko zaciskowe 25 mm - szt. 9 18. Rura przewodowa

fi21,3x2,9 - 78 mb. 19. Rura przewodowa fi26,9x2,9 - 48 mb. 20. Rura przewodowa fi33,7x3,2 - 60 mb. 21. Rura

przewodowa fi48,3x2,9 - 12 mb. 22. Kolano hamburskie 90°, 3D, fi21,3x2,9 - szt. 15 23. Kolano hamburskie 90°, 3D,

fi26,9x2,9 - szt. 15 24. Kolano hamburskie 90°, 3D, fi33,7x3,2 - szt. 17 25. Kolano hamburskie 90°, 3D, fi48,3x2,9 -

szt. 3 26. Trójnik fi21,3x3,2 - szt. 3 27. Trójnik fi33,7 x3,2 - szt. 5 28. Trójnik fi48,3 x4 - szt. 2 29. Trójnik fi33,7x3,2

/fi26,9x3,2/ fi33,7x3,2 - szt. 2 30. Zwężka symetryczna DN20/DN15 - szt. 5 31. Zwężka symetryczna DN25/DN15 -

szt. 8 32. Zwężka symetryczna DN25/DN20 - szt. 2 33. Zwężka symetryczna DN40/DN15 - szt. 2 34. Kołnierz płaski

01/D/DN15/PN40 - szt. 1 35. Kołnierz płaski 01/C/DN15/PN40 - szt. 3 36. Śruba M12x50 - 1 kg 37. Nakrętka M12 -

0,5 kg 38. Dwuzłączka prosta nakrętna stożkowa typ U11 ½cal - szt. 50 39. Dwuzłączka prosta nakrętna stożkowa

typ U11 ¾cal - szt. 10 40. Dwuzłączka prosta nakrętna stożkowa typ U11 1cal - szt. 12 41. Kolano nakrętne

równoprzelotowe typ A1 ½cal - szt. 60 42. Kolano nakrętne równoprzelotowe typ A1 ¾cal - szt. 12 43. Kolano

nakrętne równoprzelotowe typ A1 1cal - szt. 15 44. Trójnik nakrętny równoprzelotowy typ B1 ½cal- szt. 16 45.

Trójnik nakrętny równoprzelotowy typ B1 ¾cal - szt. 6 46. Trójnik nakrętny równoprzelotowy typ B1 1cal - szt. 4 47.

Trójnik nakrętny redukcyjny typ B1 ¾cal x ½cal x ¾cal - szt. 10 48. Trójnik nakrętny redukcyjny typ B1 1cal x ½cal x

1cal - szt. 15 49. Trójnik nakrętny redukcyjny typ B1 6/4cal x ½cal x 6/4cal- szt. 2 50. Zawór kulowy GW/GW ½cal -

szt. 25 51. Zawór kulowy GW/GW ¾cal - szt. 12 52. Zawór kulowy GW/GW 1cal - szt. 8 53. Zawór kulowy

trójdrogowy GW 1cal - szt. 2 54. Zawór kołnierzowy zaporowy DN15, PN40 - szt. 1 55. Zawór zaporowy typ ZWZ

11-1 - szt. 3 56. Uchwyt do rur 1/2cal z wkładką gumową nakrętką mocującą M8 - szt. 30 57. Uchwyt do rur 3/4cal z



wkładką gumową nakrętką mocującą M8 - szt. 20 58. Uchwyt do rur 1cal z wkładką gumową nakrętką mocującą M8

- szt. 20 59. Uchwyt do rur 6/4cal z wkładką gumową nakrętką mocującą M8 - szt. 5 60. Certyfikaty materiałowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Techniczna Nr 6.15.144SPUB/13-ELAB-06

stanowiąca załącznik Nr 6 do SIWZ. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z

wymogami określonymi w dokumentacji technicznej, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i

normami a w szczególności z zachowaniem Polskich Norm, przenoszących normy europejskie lub norm innych państw

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. Przedmiot zamówienia powinien

odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, oraz posiadać certyfikaty bezpieczeństwa,

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Wszystkie pozycje

stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe. Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca

przekaże Zamawiającemu dokumenty i dokumentacje wymagane w załączniku nr 6 do SIWZ Baza dostawy DDP

Puławy, Magazyn Zamawiającego - według Incoterms 2010..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.16.10.00-6.

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

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 28.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

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 lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby

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

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

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

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

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

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

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

albo składania ofert;



III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

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: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

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

dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się możliwość zmiany umowy w następującym zakresie: 10.6.1 zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz

wynagrodzenia brutto określonych w Artykule 2, odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę. 10.6.2.

terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy jest ona spowodowana: a) następstwem okoliczności leżących po stronie

Zamawiającego takich jak utrudnienia, zawieszenia prac lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu, b)

koniecznością wykonania innej umowy lub czynności powiązanych z niniejszą umową, 10.6.3. treści Załącznika Nr 2

gdy jest ona spowodowana koniecznością uwzględnienia postępu technicznego, technologią wykonania, dostępnością

surowców, półfabrykatów lub komponentów albo koniecznością dostosowania do obowiązujących przepisów prawa,

10.7. Strony zamienią treść w umowy w zakresie dopuszczalnych zmian w sposób następujący: ad.10.6.2.a)- termin

realizacji umowy zostanie zmieniony o czas zaistniałej okoliczności ad.10.6.2b) -termin realizacji umowy zostanie

zmieniony o czas potrzebny do wykonania innej umowy bądź czynności powiązanych z niniejszą umową. ad.12.6.3.

zmiana umowy będzie dokonana pod warunkiem, że zmiana nie powoduje pogorszenia cech przedmiotu umowy oraz

nie powoduje zmiany ceny za realizację przedmiotu umowy

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.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.02.2014 godzina

10:45, 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: Wykonawca może zlecić wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom z zastrzeżeniem

wskazania w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom. W przypadku,

kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki: Oferta winna być podpisana przez

każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela/partnera wiodącego. Upoważnienie do pełnienia funkcji

przedstawiciela/partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów -

należy załączyć je do oferty. Przedstawiciel wiodący/partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i

płatności w imieniu każdego i na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu

- do oferty należy załączyć stosowne oświadczenie. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną

odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. Przed podpisaniem umowy Zamawiający

będzie żądał przekazania kopii (potwierdzonej za zgodność z oryginałem) umowy lub innego dokumentu

potwierdzającego zawarcie konsorcjum lub spółki cywilnej, podpisanej przez wszystkich partnerów lub wspólników

przy czym termin, na jaki została zawarta umowa konsorcjum lub spółki cywilnej nie może być krótszy niż termin

realizacji zamówienia..



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


