
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Wykonanie, dostawa i montaż nowej kolumny absorpcyjnej K1.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000041619

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

1.5.2.) Miejscowość: Puławy

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-110

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 473 14 00

1.5.8.) Numer faksu: 81 473 17 48

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ins.lukasiewicz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ins.lukasiewicz.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Badania i Rozwój

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie, dostawa i montaż nowej kolumny absorpcyjnej K1.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-47a8d249-be1c-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00065654/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-26 15:00

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu
komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej
(ePUAP), usług miniPortalu oraz Regulaminie korzystania z systemu miniPortal. Wykonawca
przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto
na ePUAP, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz
zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. Wykonawca
posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji”. Maksymalny rozmiar plików
przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty” i „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB. We wszelkiej korespondencji związanej z
niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem referencyjnym INS/BS -
12/2021. Za termin złożenia oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji
przyjmuje się termin ich przekazania na ePUAP. Wszelkie dokumenty, zawiadomienia oraz informacje
przekazywane przez wykonawcę po otwarciu ofert, powinny być przekazywane ze skrzynki ePUAP
Wykonawcy wskazanej w ofercie. Dane postępowanie można wyszukać również na „Liście wszystkich
postepowań” w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z
zakładki „Postepowania”. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, która nie dotyczy
składania ofert, dotycząca w szczególności składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
przekazywania informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza
„Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. Dokumenty
składane są jako załączniki do „Formularza do komunikacji”. Dokumenty elektroniczne, składane są
przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jak załączniki. Sposób sporządzenia
dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz
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rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć
Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych; dane adresowe: Al. Tysiąclecia
Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy. 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może
Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email:
iod@ins.lukasiewicz.gov.pl lub pisemnie na adres Administratora danych. 3. Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych
będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.
18-19 oraz art. 74-76 ustawy. 5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia
realizacji celu określonego w pkt 20.1.3 tj. zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy, przez cały okres
obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Po tym czasie z danych będziemy
korzystać przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego
prawa. 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy. 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: INS/BS-12/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż kolumny
absorpcyjnej K1 wraz z demontażem starej kolumny absorpcyjnej i modernizacją orurowania i
kolumny przetworników poziomu. Kolumna absorpcyjna K1 przeznaczona jest do zainstalowania
w istniejącej wysokociśnieniowej instalacji badawczej utleniania amoniaku zlokalizowanej w
Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach (budynek G-
31). Zostanie podłączona do istniejącego wyposażenia, po uprzednim zdemontowaniu starej
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kolumny absorpcyjnej i modernizacji rurociągów oraz kolumny przetworników poziomu. 2.
Zakres dostaw i robót obejmuje: 2.1. Wykonanie, dostawę i montaż nowej Kolumny absorpcyjnej
K1 wraz z wyposażeniem zgodnie z wymaganiami: - specyfikacji technicznej do zakupu nr BS-
01-01, - założeń projektowych nr: 
K.16-13.1 – K1 - Kolumna absorpcyjna � 800 rysunek złożeniowy,
K.16-13.2 – K1 - Kolumna absorpcyjna � 800 detale i orurowanie,
K.16-13.3.1 – Półka bez przelewu- a,
K.16-13.3.2 – Półka z przelewem lewym – b,
K.16-13.3.3 – Półka z przelewem prawym - c
K.16-13.4 – Kolumna przetworników poziomu.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisano w specyfikacji technicznej do zakupu nr
BS-01-01.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45351000-2 - Mechaniczne instalacje inżynieryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej określone
warunki udziału w zakresie zdolności technicznej i zawodowej - warunek ten zostanie spełniony,
jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) Wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert (a jeżeli wykonawca działa krócej, w tym okresie) wykonał należycie co najmniej
(1) jedną dostawę obejmującą wykonanie i dostawę i montaż aparatu typu zbiornikowego dla
przemysłu chemicznego, w której wartość dostarczanego aparatu wyniosła co najmniej 250 000
zł netto, z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z dowodami
dotyczącymi najważniejszych dostaw, określającymi czy dostawy zostały wykonane w sposób
należyty oraz wskazującymi czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone.
oraz b) dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje
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zawodowe, doświadczenie i wykształcenie do należytego wykonania zamówienia, niezależnie od
rodzaju podstawy do dysponowania nimi, w zakresie: - 1 osoba posiadająca minimum 5 – letnie
doświadczenie w kierowaniu montażem rurociągów i aparatury przemysłowej. Wymagamy
przedstawienia wykazu min. 3 robót z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania,
którymi ta osoba kierowała.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu
wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie podstaw wykluczenia z
postępowania wskazanych przez zamawiającego. 2. Wykaz dostaw obejmujących wykonanie, dostawę
i montaż aparatu typu zbiornikowego dla przemysłu chemicznego, w której wartość dostarczanego
aparatu wyniosła co najmniej 250 000 zł netto, z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania wraz z dowodami dotyczącymi najważniejszych robót, określającymi czy roboty zostały
wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone. 3. Wykaz osób - 1 osoba posiadająca minimum 5 – letnie
doświadczenie w kierowaniu montażem rurociągów i aparatury przemysłowej. Wymagamy
przedstawienia wykazu min. 3 robót z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania,
którymi ta osoba kierowała.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu (wg załącznika nr 3 do SWZ)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Oferta techniczna powinna zawierać co najmniej ogólny opis potwierdzający zgodność: -
projektowania i wykonawstwa, - badań, prób i odbiorów, - zakresu dostaw i robót, - świadczeń i
gwarancji, ze specyfikacją techniczną oraz założeniami projektowymi.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Oferta techniczna powinna zawierać co najmniej ogólny opis potwierdzający zgodność: -
projektowania i wykonawstwa, - badań, prób i odbiorów, - zakresu dostaw i robót, - świadczeń i
gwarancji, ze specyfikacją techniczną oraz założeniami projektowymi.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Odpis lub informacja z krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba
działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. 2. Pełnomocnictwo
lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy - jeżeli w
imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z
odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej. 3. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie
do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego - jeżeli w ich imieniu działa osoba, której umocowanie do ich reprezentowania nie
wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
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6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 7.000,00 PLN (słownie: siedem
tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium
wnosi się w PLN. 3. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 3.1. pieniądzu; 3.2.
gwarancjach bankowych; 3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych; 3.4. 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 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank
RAIFFEISEN. nr konta 72 1750 1107 0000 0000 2187 0668, tytułem „Wadium: wykonanie,
dostawa i montaż nowej kolumny absorpcyjnej K1 postępowanie nr INS/BS – 12/2021”. Za
termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 5. W przypadku
wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia wadium winno być wniesione w oryginale
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawcy
dokumentu. 5.1. Sposób sporządzenia dokumentu wadium musi być zgody z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie. 5.2. Dokument wadium składany jest przez Wykonawcę
za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załącznik. 5.3. Dokument wadium należy
przekazać Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert. 5.4. Za termin wniesienia
wadium przyjmuje się termin jego przekazania na ePUAP. 6. Wadium wniesione w formie
gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z
Prawem zamówień publicznych, a w szczególności: 6.1. gwarancja będzie zawierała wszystkie
przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 98 ust. 6 ustawy; 6.2. okres
ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w SWZ. 7. Wadium
wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej lub poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w
szczególności: 7.1. poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez
wykonawcę określone w art. 98 ust. 6 ustawy; 7.2. poręczenie będzie zawierało określony datą
termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający
uzna warunki udziału w postępowaniu za spełnione jeżeli: w zakresie określonym w pkt 8.2.4.
SWZ co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
dysponuje wymaganą zdolnością techniczną lub zawodową. 2. W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 2.1. dokumenty i oświadczenia wymagane
w pkt 9.2.1. SWZ winien złożyć każdy wykonawca; 2.2. dokumenty i oświadczenia wymagane w
pkt 9.2.2. SWZ winny być złożone wspólnie przez wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
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Załącznikiem nr 6 do SWZ jest wzór umowy zawierający projektowane postanowienia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-11 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal i
udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/. Sposób złożenia oferty opisany
został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-11 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz konieczność demontażu istniejącej
kolumny znajdującej się w hali produkcyjnej (budynek G-31), Zamawiający wymaga, aby przed
złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizowanej inwestycji, tj., Sieci
Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Nowych Syntez Chemicznych, 24 – 110 Puławy Al.
Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, w celu zdobycia informacji, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty, niezależnie od informacji zawartych w SWZ oraz specyfikacji technicznej
do zakupu BS-01-01. Zamawiający wyznacza termin dokonania wizji lokalnej do dnia 8 czerwca
2021 r. Podczas wizji lokalnej wykonawcy będą mogli zadawać pytania o wyjaśnienie treści
SWZ. Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi na zadane pytania podczas wizji lokalnej.
Zadane pytania i odpowiedzi na nie, Zamawiający udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania bez wskazania źródeł zapytań. Z przeprowadzonych podczas wizji
czynności zostanie sporządzony protokół, który zostanie podpisany przez wszystkich
uczestników. Przed rozpoczęciem wizji osoby występujące w imieniu Wykonawcy, winny okazać
dokument potwierdzający umocowanie do występowania w imieniu Wykonawcy oraz dokument
potwierdzający tożsamość. W ofercie Wykonawca musi uwzględnić konieczność wykonania
robót na czynnym obiekcie. W związku z powyższym, na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialność za utrzymanie czystości i zabezpieczenia miejsca realizacji robót przez
ingerencją obsługi i użytkowników obiektu, w okresie realizacji przedmiotu zamówienia (do
odbioru końcowego robót). Prace budowlane muszą być prowadzone w sposób nieutrudniający
normalnego funkcjonowania placówki. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej
przeprowadzenia wymagają telefonicznego uzgodnienia z Zamawiającym, jednak nie później niż
do dnia 8 czerwca 2021 r. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi
Wykonawca. Zamawiający zgodnie z art. 226 pkt 1 pkt. 18 odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie
dokonał wizji lokalnej.
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	3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
	3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
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	3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
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	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego. 2. Wykaz dostaw obejmujących wykonanie, dostawę i montaż aparatu typu zbiornikowego dla przemysłu chemicznego, w której wartość dostarczanego aparatu wyniosła co najmniej 250 000 zł netto, z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z dowodami dotyczącymi najważniejszych robót, określającymi czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 3. Wykaz osób - 1 osoba posiadająca minimum 5 – letnie doświadczenie w kierowaniu montażem rurociągów i aparatury przemysłowej. Wymagamy przedstawienia wykazu min. 3 robót z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, którymi ta osoba kierowała.
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