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Puławy: Dostawa oprogramowania do analizy statystycznej danych 

i ich graficznej prezentacji w ramach projektu Budowa centrum 

Badań Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej surowców roślinnych z 

zastoswoaniem CO2 

Numer ogłoszenia: 220496 - 2010; data zamieszczenia: 22.07.2010 

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  

 Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego 

systemu zakupów: www.ins.pulawy.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka badawczo - rozwojowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oprogramowania do analizy 

statystycznej danych i ich graficznej prezentacji w ramach projektu Budowa centrum Badań Procesów 

Ekstrakcji Nadkrytycznej surowców roślinnych z zastoswoaniem CO2. 

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia 

jest dostawa oprogramowania do analizy statystycznej danych i ich graficznej prezentacji - szt 1. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Dostarczone oprogramowanie powinno zapewnić, między 

innymi, następujące możliwości statystyczne i graficzne: -statystyka opisowa, -analiza klastrowa, -

drzewo klasyfikacji i regresji, -tabele krzyżowe i miary zależności, -korelacje, różnice i podobieństwa, -

podobieństwo analiz, -analiza przeżywalności, -analiza znaczników, -testy nieparametryczne, -moduł 

sieci neuronowych, -analiza probitów, -analiza siły, -model liniowy, -regresja nieliniowa, -regresja 

mieszana, -regresja liniowa, -analizy zależne, -projektowanie eksperymentu, -analiza 

dyskryminacyjna, -analiza klastrowa, -wykresy słupkowe, liniowe, kropkowe i inne, -histogramy, 

wykresy zagęszczenia, -wykresy kwantylowe i prawdopodobieństwa, -prezentowanie danych 

statystycznych na mapach, -wykresy rozproszenia i macierze wykresów rozproszenia. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla 
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przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji przedmiotu umowy. 

Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z 

ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody 

wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Sposób 

funkcjonowania przedmiotu zamówienia w oprogramowaniu istniejącym u Zamawiającego: -import 

danych z plików typu ASCII, Excel, SAS, SPSS, ODBC, BMDP, dBase, ArcView, StatView, Stata, 

Statistica, JMP, Minitab, SPlus, -eksport danych do plików rtf i HTML, -operacje matematyczne i 

logiczne na danych. 

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających  

 Zmawiający przewiduje zamówienia uzupełniające w zakresie przewidzianym w terminie 

późniejszym. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.46.30.00-1. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium. 

 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 1.Oświadczenia 1.1.Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu 

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ dotyczące: a)posiadania uprawnień do wykonywania 

działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień; b)posiadania wiedzy i doświadczenia; 

c)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; d)sytuacji ekonomicznej i finansowej. 1.2. Oświadczenie 

Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy prawo zamówień publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ; 1.3. Aktualny 

odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo 

zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
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ustawy prawo zamówień publicznych; 2. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu 

spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą 

brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego 

podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt 1.2 i 1.3.; 6.Jeżeli 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

polskiej przedkłada 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 ofert; 7.Jeżeli w 

miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub m iejsce 

zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4.2. zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 

sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert; 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 1. wykaz dostaw o wartości co najmniej 8 000 PLN oprogramowania zgodnego z 

przedmiotem zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania oraz 

odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że te dostawy zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ.; 2. Wykonawca, w sytuacji 

gdy polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 

go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował 

zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym 

celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 1. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia do wysokości co najmniej 8.000 PLN 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 1. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego 

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 

podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub 

zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2. Jeżeli 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1, składa dokument lub dokumenty, 

wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że: a)Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 

b)Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 
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c)Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; Dokumenty, o 

których mowa w pkt 2 lit. a) i c) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 2 lit. b) powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w 

kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania nie wydaje się powyższych dokumentów zastępuje się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, 

administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 

kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania - do terminów wystawienia wyżej wymienionych dokumentów stosuje się 

odpowiednio zapisy pkt 1. Wszystkie powyższe dokumenty winny być złożone w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę - 

poświadczenie powinno zawierać zapis odręczny lub w formie pieczęci /za zgodność z 

oryginałem/. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one 

opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 

pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Dokumenty sporządzone w języku obcym 

należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

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 spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, należy przedłożyć: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie  

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia  

 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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  
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 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert  

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 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 potencjał 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  

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert  

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , 

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że 

dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym  
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III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

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.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

 

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: www.ins.pulawy.pl, 

w siedzibie Zamawiającego - 24-110 Puławy, al. Tysiąclecia pańswta Polskiego 13A, pokój 259. 

 

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

03.08.2010 godzina 10:00, miejsce: 24-110 Puławy Al.Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, budynek 

E-40 Instytut Nawozów Sztucznych. 

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków 

Unii Europejskiej: Zamówienie jest współófinansowane z Programu Operacyjnego Rozwój Polski 

Wschodniej 2007 - 2013.. 

 

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: tak 

 


