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Polska-Puławy: Maszyny przemysłu chemicznego
2018/S 142-324676

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Instytut Nowych Syntez Chemicznych
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A
Puławy
24-110
Polska
Tel.:  +48 814731411
E-mail: jolanta.kobus@ins.pulawy.pl 
Faks:  +48 814731748
Kod NUTS: PL815
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ins.pulawy.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytut Badawczy

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: badania i rozwój

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa fabrycznie nowej tabletkarki rotacyjnej, wraz z niezbędnym wyposażeniem, do tabletkowania proszków
i granulatów ceramicznych, nadzór nad montażem i uruchomieniem oraz przeszkolenie załogi
Numer referencyjny: INS/WR-KAT-15/2018

II.1.2) Główny kod CPV
42993000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowej tabletkarki rotacyjnej, wraz z niezbędnym
wyposażeniem, do tabletkowania proszków i granulatów ceramicznych, nadzór nad montażem i uruchomieniem
oraz przeszkolenie załogi w ramach projektu „Modernizacja węzła przygotowania i formowania materiałów w
doświadczalno-produkcyjnej instalacji otrzymywania katalizatorów i nośników ceramicznych”
Zakres dostawy obejmuje:

mailto:jolanta.kobus@ins.pulawy.pl
www.ins.pulawy.pl
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— dostawę tabletkarki z wyposażeniem – 1 kpl
— nadzór nad montażem tabletkarki,
— nadzór nad uruchomieniem tabletkarki,
— szkolenie pracowników w zakresie obsługi i serwisu maszyny.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 500 000.00 EUR

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Baza dostawy DDP Puławy, Magazyn Zamawiającego – według Incoterms 2010

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowej tabletkarki rotacyjnej, wraz z niezbędnym
wyposażeniem, do tabletkowania proszków i granulatów ceramicznych, nadzór nad montażem i uruchomieniem
oraz przeszkolenie załogi w ramach projektu „Modernizacja węzła przygotowania i formowania materiałów w
doświadczalno-produkcyjnej instalacji otrzymywania katalizatorów i nośników ceramicznych”
Zakres dostawy obejmuje:
— dostawę tabletkarki z wyposażeniem – 1 kpl
— nadzór nad montażem tabletkarki,
— nadzór nad uruchomieniem tabletkarki,
— szkolenie pracowników w zakresie obsługi i serwisu maszyny.
Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty i dokumentacje
wymienione w Załączniku nr 1 do zaproszenia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do zaproszenia: Specyfikacja Techniczna nr
TD-PR-03.
Baza dostawy DDP Puławy, Magazyn Zamawiającego – według Incoterms 2010.
Minimalny wymagany okres gwarancji na dostarczone urządzenie wynosi: 24 miesiące.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
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Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
• Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na procedurę otwartą
Wyjaśnienie:
Zamawiający przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie
nowej tabletkarki rotacyjnej, wraz z niezbędnym wyposażeniem, do tabletkowania proszków i granulatów
ceramicznych, nadzór nad montażem i uruchomieniem oraz przeszkolenie załogi w ramach projektu
„Modernizacja węzła przygotowania i formowania materiałów w doświadczalno-produkcyjnej instalacji
otrzymywania katalizatorów i nośników ceramicznych”. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr 2018/S
077-172814 zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20.4.2018 r. Postępowanie
zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, z uwagi na to, że w postępowaniu nie złożono
żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 077-172814

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2) Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
02/07/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
GEA Process Engineering Sp. z o.o.
ul. Łopuszańska 95
Warszawa
02-457
Polska
Kod NUTS: PL911
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 2 500 000.00 EUR

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

Informacja podana w pkt V.2.1) ogłoszenia jest datą zatwierdzenia przez Dyrektora jednostki wniosku o
wszczęcie postępowania w trybie art. 67 ust. 1 pkt.4. zamawiający został zmuszony do wpisania tej daty przez
formularz, który nie zezwala na niewypełnienie punktu V.2.1) ogłoszenia. Faktyczna data zawarcia umowy
zostanie podana przez Zamawiającego w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia. Ponadto kwoty podane w pkt
II.1.7) i pkt V.2.4) ogłoszenia, to kwoty jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
i ostateczna kwota wynikająca z zawartej umowy będzie się różnić od kwoty podanej w tych punktach.

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:172814-2018:TEXT:PL:HTML
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:172814-2018:TEXT:PL:HTML
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:172814-2018:TEXT:PL:HTML
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Zamawiający przed rozpoczęciem i zakończeniem negocjacji nie jest w stanie podać całkowitej wartości
zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Instytut Nowych Syntez Chemicznych
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A
Puławy
24-110
Polska
E-mail: ins@ins.pulawy.pl 

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/07/2018
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