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Unia Europejska

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)

Sekcja I :  Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Instytut Techniki Górniczej KOMAG Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Pszczyńska 37

Miejscowość:  Gliwice Kod pocztowy:  44-101 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  Sybilla Kołoczek

E-mail:  skoloczek@komag.eu Faks:  _____

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.komag.eu

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

Więcej informacji można uzyskać pod adresem

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny  (proszę wypełnić załącznik A.I)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny  (proszę wypełnić załącznik A.III)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

 Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

 Agencja/urząd krajowy lub federalny

 Organ władzy regionalnej lub lokalnej

 Agencja/urząd regionalny lub lokalny

 Podmiot prawa publicznego

 Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa

 Inna: (proszę określić)

I.3)  Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Obrona

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Środowisko

Sprawy gospodarcze i finansowe

Zdrowie

Budownictwo i obiekty komunalne

Ochrona socjalna

Rekreacja, kultura i religia

Edukacja

Inny:  (proszę określić)
Instytut Techniki Górniczej

I.4)  Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

 tak   nie
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
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Sekcja II : Przedmiot zamówienia

II.1)  Opis :

II.1.1)  Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
Dostawa do siedziby Zamawiającego i instalacja we wskazanym przez niego miejscu aparatury badawczo-
pomiarowej ZP-141/2017

II.1.2)  Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług :
Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu

Roboty budowlane Dostawy Usługi
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą dowolnych

środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą

Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form

Kategoria usług: nr:  _____

Zob. kategorie usług w załączniku
C1

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :
ITG KOMAG 44-101 Gliwice ul. Pszczyńska 37

Kod NUTS: 

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ):

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4)  Informacje na temat umowy ramowej :   (jeżeli dotyczy)
 Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami  Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Liczba :  _____
albo
(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna :  _____   uczestników planowanej umowy ramowej

Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach :  _____   albo   w miesiącach :  _____

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat : 
_____

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej  (jeżeli
dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT :  _____    Waluta : 
albo
Zakres: między  :  _____ :  i :  _____ :  ??range_EX_HU??   Waluta : 

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)
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_____

II.1.5)  Krótki opis zamówienia lub zakupu :
Przedmiotem postępowania jest dostawa do siedziby Zamawiającego i instalacja we wskazanym przez niego
miejscu aparatury badawczo-pomiarowej w postaci:
CZĘŚĆ 1
Spektrometr masowy z plazmą wzbudzoną indukcyjnie ICP-MS z opcją do wprowadzania rozpuszczalników
organicznych oraz wyposażeniem dodatkowym
CZĘŚĆ 2
Układ chromatograf gazowy, dwukanałowy z detektorem MS, portem olfaktometrycznym, przystawką do
desorpcji termicznej oraz wyposażeniem dodatkowym
CZĘŚĆ 3
Wielostanowiskowy wysokociśnieniowy mineralizator mikrofalowy wraz z wyposażeniem dodatkowym
CZĘŚĆ 4
Automatyczny system myjąco-dezynfekujący wraz z wyposażeniem dodatkowym

II.1.6)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 38433000  
Dodatkowe przedmioty 45333000  
 38432000  
 38500000  
 39713100  

II.1.7)  Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) :   tak   nie

II.1.8) Części:    (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,
ile jest części zamówienia)

To zamówienie podzielone jest na części:    tak   nie
(jeżeli tak)   Oferty można składać w odniesieniu do

tylko jednej części
 

jednej lub więcej części
 

wszystkich części

II.1.9)  Informacje o ofertach wariantowych: 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych :   tak   nie

II.2)  Wielkość lub zakres zamówienia :

II.2.1)  Całkowita wielkość lub zakres :   (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
Przedmiotem postępowania jest dostawa do siedziby Zamawiającego i instalacja we wskazanym przez niego
miejscu aparatury badawczo-pomiarowej w postaci:
CZĘŚĆ 1
Spektrometr masowy z plazmą wzbudzoną indukcyjnie ICP-MS z opcją do wprowadzania rozpuszczalników
organicznych oraz wyposażeniem dodatkowym
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CZĘŚĆ 2
Układ chromatograf gazowy, dwukanałowy z detektorem MS, portem olfaktometrycznym, przystawką do
desorpcji termicznej oraz wyposażeniem dodatkowym
CZĘŚĆ 3
Wielostanowiskowy wysokociśnieniowy mineralizator mikrofalowy wraz z wyposażeniem dodatkowym
CZĘŚĆ 4
Automatyczny system myjąco-dezynfekujący wraz z wyposażeniem dodatkowym

(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT :  1974656.00    Waluta :  PLN
albo
Zakres: między  :  _____ :  i :  _____ :  ??range_EX_HU??   Waluta : 

II.2.2)  Informacje o opcjach :   (jeżeli dotyczy)
Opcje :   tak   nie
(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :
_____

(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :
w miesiącach : _____   albo   w dniach :   _____ (od udzielenia zamówienia)

II.2.3)  Informacje o wznowieniach :   (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu:    tak   nie
Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana)  _____  albo Zakres: między :  _____  i:  _____  ??
range_EX_HU?? 
(jeżeli są znane)  W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień: 
w miesiącach:  _____   albo w dniach:  _____  (od udzielenia zamówienia)

II.3)  Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: 
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach:  42  (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:  (jeżeli dotyczy)
Oferta winna być umocowana wadium w wysokości:
Część 1 – 28 000,00 zł
Część 2 - 25 000,00 zł
Część 3 - 3 700,00 zł
Część 4 - 1 200,00 zł
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w następującej formie:
- przelewem pieniężnym na rachunek bankowy Zamawiającego w mBANK SA Oddział w Katowicach o
numerze 63 1140 1078 0000 3008 3200 1003, z adnotacją WADIUM – ZP – 141/2017 ZAKUP APARATURY
BADAWCZO-POMIAROWEJ.
Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku
Zamawiającego.
- oryginałach poręczeń bankowych lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 z późn. zm ).
Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych lub poręczeń musi być
złożone w oryginale.
Gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe lub poręczenia winny posiadać ważność od dnia
wyznaczonego na dzień złożenia i otwarcia ofert oraz zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do
bezwarunkowej, na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty
wadium.
Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), w wymaganej
wysokości lub dopuszczonej formie skutkuje odrzuceniem oferty
z postępowania, na podstawie art. 89 ust.1 pkt 7b Ustawy.
Decyzję w sprawie zwrotu wadium Wykonawcom, których oferty nie zostaną wybrane, Zamawiający przekaże
niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
Obowiązującą formą zapłaty za zrealizowane zamówienie, będzie przelew bankowy wykonany po otrzymaniu
prawidłowo wystawionej faktury VAT Wykonawcy z 14 dniowym terminem płatności, liczonym od dnia
otrzymania jej przez Zamawiającego, a wystawionej na podstawie dokumentu odbioru bez uwag.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
 (jeżeli dotyczy)
_____

III.1.4) Inne szczególne warunki:  (jeżeli dotyczy)
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Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom :   tak   nie
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:
_____

III.2) Warunki udziału:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. 8.1 SIWZ oraz
wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i
dokumenty:
- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
zwanego dalej JEDZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
Powyższe oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej na formularzu udostępnionym w ramach niniejszej
SIWZ – załącznik nr 2 do SIWZ.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia, następujących
oświadczeń lub dokumentów:
1. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu;
b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;
e) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne
2. dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw
wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w
postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:

Polisa potwierdzająca, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
_____
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prowadzonej działalności gospodarczej związanej z
przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż:
Część 1 - 950 000,00 zł
Część 2 - 850 000,00 zł
Część 3 - 120 000,00 zł
Część 4 - 42 000,00 zł
Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach finansowych
innych podmiotów, wymaga się przedłożenia ww.
informacji, dotyczącej tych podmiotów.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może
złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej
lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego,
może złożyć inny dokument, który w wystarczający
sposób potwierdza spełnienie opisanego przez
zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia
zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego
powstałą wskutek nie udostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:

dla części 1:
„WYKAZ WAŻNIEJSZYCH DOSTAW”, stanowiący
załącznik nr 4 do SIWZ, wraz z protokołami odbioru
lub innymi odpowiednimi dokumentami, potwierdzający
instalację co najmniej dwóch systemów ICP-MS
o takich samych parametrach jak w przedmiocie
zamówienia, na terenie Polski w ciągu 3 lat, muszą
one dotyczyć laboratoriów posiadających akredytację
zgodnie z systemem jakości ISO 17025
dla części 2:
„WYKAZ WAŻNIEJSZYCH DOSTAW”, stanowiący
załącznik nr 5 do SIWZ, wraz z protokołami odbioru
lub innymi odpowiednimi dokumentami, potwierdzający
instalację systemów na terenie Polski, w laboratoriach
posiadających akredytację zgodnie z systemem jakości
ISO 17025, w ciągu ostatnich 3 lat, przy czym: co
najmniej jedną dla systemu GC-MS z przystawką do
desorpcji termicznej i portem olfaktometrycznym oraz
co najmniej dwoma instalacjami układów GC-MS z
przystawką do desorpcji termicznej i GC-MS z portem
olfaktometrycznym

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
_____

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych:  (jeżeli dotyczy)
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:    tak   nie
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(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :
_____

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi:    tak   nie
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Sekcja IV : Procedura

IV.1) Rodzaj procedury:

IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

_____

Negocjacyjna Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w
ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) :   tak   nie
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców
w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)

Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: 

_____

Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
 (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Przewidywana liczba wykonawców:  _____
albo
Przewidywana minimalna liczba:  _____  i (jeżeli dotyczy)  liczba maksymalna  _____
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: 
_____

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:  (procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert :   tak   nie

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia   (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))

 Najniższa cena

albo

 Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

  kryteria określone poniżej  (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)

  kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym
Kryteria Waga Kryteria Waga
1. _____ _____ 6. _____ _____
2. _____ _____ 7. _____ _____
3. _____ _____ 8. _____ _____
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Kryteria Waga Kryteria Waga
4. _____ _____ 9. _____ _____
5. _____ _____ 10. _____ _____

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna   tak   nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

_____

IV.3) Informacje administracyjne: 

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:   (jeżeli dotyczy)
ZP-141/2017

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: 
 tak   nie

(jeżeli tak)

Wstępne ogłoszenie
informacyjne

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.:  _____  z dnia:  ______  (dd/mm/rrrr)

Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:  (w
przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

Data:  ______  Godzina:  _____

Dokumenty odpłatne    tak   nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)   Podać cenę:  _____    Waluta:  _____

Warunki i sposób płatności: 

_____

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data:  30/08/2017  Godzina:  10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:  (jeżeli
jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data:  ______

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
 Dowolny język urzędowy UE
 Język urzędowy (języki urzędowe) UE:

PL
Inny:
_____
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IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do:  :  ______   ??until_EX_HU??
albo
Okres w miesiącach :  _____    albo w dniach :  60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : 30/08/2017        (dd/mm/rrrr)    Godzina10:30
(jeżeli dotyczy)Miejscowość:  Gliwice
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
 tak   nie
(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 
_____
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia:   (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się :    tak   nie
(jeżeli tak)  Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 
_____

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej: 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej :    tak   nie
(jeżeli tak)  Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): 
_____

VI.3) Informacje dodatkowe:   (jeżeli dotyczy)
_____

VI.4) Procedury odwoławcze: 

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: 
Oficjalna nazwa:  _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Tel.: _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne  (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa:  _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Tel.: _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

VI.4.2) Składanie odwołań:   (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
_____

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: 
Oficjalna nazwa:  _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Tel.: _____
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E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
24/07/2017  (dd/mm/rrrr) - ID:2017-100828
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Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym
dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca
Oficjalna nazwa _____ Krajowy numer identyfikacyjny

( jeżeli jest znana ): _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość _____ Kod pocztowy _____

Państwo _____

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Dostawa do siedziby Zamawiającego i instalacja
we wskazanym przez niego miejscu aparatury badawczo-pomiarowej ZP-141/2017

Część nr : 1      Nazwa : Spektrometr masowy z plazmą wzbudzoną indukcyjnie oraz wyposażeniem
dodatkowym

1) Krótki opis:
Spektrometr masowy z plazmą wzbudzoną indukcyjnie ICP-MS z opcją do wprowadzania rozpuszczalników
organicznych oraz wyposażeniem dodatkowym

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 38433000  
Dodatkowe przedmioty 45333000  
 38432000  
 38500000  
 39713100  

3) Wielkość lub zakres:
Spektrometr masowy z plazmą wzbudzoną indukcyjnie ICP-MS z opcją do wprowadzania rozpuszczalników
organicznych oraz wyposażeniem dodatkowym.

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  955434.00

Waluta:  PLN

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  ??range_EX_HU?? Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  42 (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
- Okres gwarancji – minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag.
Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji ponosi Wykonawca
- Autoryzowany serwis z siedzibą w Polsce, pełniony przez Wykonawcę. Minimum dwóch inżynierów serwisu
przeszkolonych przez producenta urządzenia (dostarczyć przed podpisaniem umowy odpowiednie imienne
certyfikaty producenta).
- Serwis świadczony w siedzibie Zamawiającego.
- Zamawiający wymaga, aby pracownicy serwisujący porozumiewali się biegle w języku polskim oraz posiadali
minimum dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu usług serwisowych.
- Czas reakcji serwisu nie dłuższy niż 48 godzin od momentu pisemnego zgłoszenia awarii (faksem, pocztą, e-
mail).
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- Czas przystąpienia do naprawy w miejscu użytkowania sprzętu nie dłuższy niż 3 dni robocze od momentu
zgłoszenia awarii.
- Jeżeli w okresie gwarancyjnym będą maksymalnie 2 naprawy tego samego elementu/podzespołu/modułu to
Wykonawca wymieni element/podzespół/moduł na nowy
- Wymieniony element/podzespół/moduł ma posiadać parametry nie gorsze niż poprzedni.
- Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy.
- Okres gwarancji biegnie na nowo dla wymienionego elementu/podzespołu/modułu.
- W przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy czas naprawy nie powinien przekraczać 21 dni
roboczych.
- Zakres rękojmi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
Wykonanie, dostawa i zabudowa kompletnej, oznakowanej instalacji gazów laboratoryjnych (argon, argon/tlen,
inny gaz wskazany w specyfikacji producenta ICP-MS, np. hel) zasilającej aparat będący przedmiotem zakupu
wraz z dokumentacją projektową oraz dokumentem potwierdzającym wykonanie próby szczelności dla każdej
część instalacji, dzierżawą butli na rok wraz z gazami umożliwiającymi instalację, uruchomienie aparatu oraz
przeprowadzenie szkoleń, na którą składa się:
- instalacja z rury 6 x 1 mat. 1.4435 odtłuszczonej i oczyszczonej chemicznie łącząca stację rozprężania (argon)
umieszczoną w wiacie na zewnątrz budynku z punktem poboru w pomieszczeniu laboratorium
- zadaszona, stalowa wiata ażurowa na kilka butli i wiązkę z argonem na zewnątrz budynku
- półautomatyczna stacja rozprężania firmy Linde, wykonana z mosiądzu chromowanego, wyposażona w
manometry kontaktowe z systemem sygnalizacji niskiego poziomu medium zainstalowane w pomieszczeniach
laboratorium oraz wyposażona w system płukania
- dwa punkty poboru firmy Linde (argon i argon/tlen) stanowiące drugi stopień redukcji gazu
- punkt poboru (argon/tlen) połączony z dwustopniowym reduktorem butlowym firmy Linde, wykonanym z
mosiądzu chromowanego (dla gazów czystych do 6,0 włącznie, gazów obojętnych oraz nietoksycznych)
znajdującym się w szafie w sąsiednim pomieszczeniu
- instalacja innego gazu wskazanego w specyfikacji producenta aparatu będącego przedmiotem zamówienia
np. helu, łącząca reduktor butlowy firmy Linde znajdujący się w szafie w sąsiednim pomieszczeniu z aparatem.
Szkolenia w języku polskim dla 4-6 osób obsługujących urządzenie:
- minimum 2 dni (16 godz. roboczych) szkolenia wstępnego w czasie instalacji urządzenia
- minimum 8 dni (64 godz. roboczych) szkolenia technicznego z obsługi urządzenia, oprogramowania, tworzenia
metod analitycznych, szkolenie rozłożone w czasie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym
Zestaw powinien być instalowany przez autoryzowany serwis, który ma siedzibę w Polsce.
Pełna dokumentacja techniczna urządzenia w języku polskim i angielskim, w formie papierowej (oprawiona w
sposób zapobiegający zniszczeniu) oraz elektronicznej.
Dokumentacja techniczna powinna zawierać m.in.: instrukcję działania, obsługi, konserwacji, diagnostyki i
postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz rysunki urządzenia i schematy działania w języku polskim.
Karta gwarancyjna (od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego) wystawiona przez Wykonawcę w
formie papierowej.
Wykonawca musi dostarczyć, zainstalować, uruchomić i przetestować wszystkie urządzenia oraz
zademonstrować pełną sprawność dostarczonych urządzeń oraz potwierdzić parametry urządzenia.
Miejsce dostawy loco KOMAG.
Czas dostawy nie później niż 6 tygodni od daty podpisania Umowy.
Bezpłatne przeglądy techniczne aparatu po 1, 2 i 3 roku pracy, obejmujące koszt materiałów niezbędnych do
wykonania przeglądów.
Części zamienne dostępne przez okres minimum 10 lat od daty zakończenia produkcji oferowanego modelu.
Certyfikaty zgodności CE (preferowane w j. polskim)
Certyfikat jakości producenta.
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W okresie gwarancji pełna nieodpłatna obsługa serwisowa, zgodnie z zaleceniami producenta oraz wsparcie
techniczne w oparciu o telefon, fax, e-mail.
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Dostawa do siedziby Zamawiającego i instalacja
we wskazanym przez niego miejscu aparatury badawczo-pomiarowej ZP-141/2017

Część nr : 2      Nazwa : Układ chromatograf gazowy wraz z wyposażeniem dodatkowym

1) Krótki opis:
Układ chromatograf gazowy, dwukanałowy z detektorem MS, portem olfaktometrycznym, przystawką do
desorpcji termicznej oraz wyposażeniem dodatkowym

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 38433000  
Dodatkowe przedmioty 45333000  
 38432000  
 38500000  
 39713100  

3) Wielkość lub zakres:
Układ chromatograf gazowy, dwukanałowy z detektorem MS, portem olfaktometrycznym, przystawką do
desorpcji termicznej oraz wyposażeniem dodatkowym

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  851542.00

Waluta:  PLN

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  ??range_EX_HU?? Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  70 (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Okres gwarancji – minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag. Wszelkie
koszty związane z realizacją gwarancji ponosi Wykonawca.
Autoryzowany serwis z siedzibą w Polsce, pełniony przez Wykonawcę. Minimum dwóch inżynierów serwisu
przeszkolonych przez producenta systemu GC-MS (dostarczyć przed podpisaniem umowy odpowiednie
imienne certyfikaty producenta).
Serwis świadczony w siedzibie Zamawiającego.
Zamawiający wymaga, aby pracownicy serwisujący porozumiewali się biegle w języku polskim oraz posiadali
minimum dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu usług serwisowych.
Czas reakcji serwisu nie dłuższy niż 48 godzin od momentu pisemnego zgłoszenia awarii (faksem, pocztą, e-
mail).
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Czas przystąpienia do naprawy w miejscu użytkowania sprzętu nie dłuższy niż 3 dni robocze od momentu
zgłoszenia awarii.
Jeżeli w okresie gwarancyjnym będą maksymalnie 2 naprawy tego samego elementu/podzespołu/modułu to
Wykonawca wymieni element/podzespół/moduł na nowy
Wymieniony element/podzespół/moduł ma posiadać parametry nie gorsze niż poprzedni.
Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy.
Okres gwarancji biegnie na nowo dla wymienionego elementu/podzespołu/modułu.
W przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy czas naprawy nie powinien przekraczać 21 dni
roboczych.
Zakres rękojmi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
a) Urządzenie typu UPS dostosowane do oferowanej aparatury w celu podtrzymania pracy w przypadku awarii
zasilania, na czas potrzebny do zakończenia pracy urządzenia i zamknięcia aplikacji – co najmniej 10 minut
przy pełnym obciążeniu urządzenia.
b) Wykonanie, dostawa i zabudowa kompletnej instalacji gazów specjalnych zasilającej aparat będący
przedmiotem zakupu wraz z dokumentacją projektową oraz dokumentem potwierdzającym próbę szczelności
dla każdej części instalacji, dzierżawą butli na rok, gazami umożliwiającymi instalację, uruchomienie aparatu
oraz przeprowadzenie szkoleń, składającej się z:
- reduktora butlowego dla helu firmy LINDE – 1 szt.
- punktu poboru dla helu firmy LINDE – 1 szt.
- reduktora butlowego dla azotu firmy LINDE – 1 szt.
- punktu poboru dla azotu firmy LINDE – 1 szt.
- rury ze stali nierdzewnej
- zamocowań – 2 kpl.
- uchwytu na reduktor – 2 szt.
- oznakowań – 2 kpl.
- węża elastycznego pomiędzy reduktorem a instalacją
- szafy stalowej, wewnętrznej, dwubutlowej, obudowa w kolorze RAL 5014
c) Stół laboratoryjny o wymiarach i nośności odpowiednich dla wnioskowanej aparatury, z opcją wyciszenia
pompy.
d) Zestaw wzorców obejmujący m.in.:
- geraniol
- (R)-(+)-Limonene
- (+)-α-pinene
- p-cymene
- 1-dodecanol
- coumarin
- citral
- ethyl vanilin
- acetylpyrazine
- beznothiazole
- geosmin
- styrene
- skatol
- undecanal
- ethyl maltol
- ethyl isoburytate
- undecanal
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- methyl eugenol
e) Szkolenia w języku polskim dla 4-6 osób obsługujących urządzenie:
- minimum 4 dni (32 godz. roboczych) szkolenia wstępnego z czego co najmniej 2 dni w czasie instalacji
przedmiotu zamówienia zestawu
- minimum 5 dni (40 godz. roboczych) szkolenia z zakresu obsługi, tworzenia metod analitycznych,
oprogramowania - szkolenie rozłożone w czasie, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.
f) Zestaw powinien być instalowany przez autoryzowany serwis, który ma siedzibę w Polsce.
g) Pełna dokumentacja techniczna urządzenia w języku polskim i angielskim, w formie papierowej (oprawiona w
sposób zapobiegający zniszczeniu) oraz elektronicznej.
h) Dokumentacja techniczna powinna zawierać m.in.: instrukcję działania, obsługi, konserwacji, diagnostyki i
postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz rysunki urządzenia i schematy działania w języku polskim.
i) Karta gwarancyjna (od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego) wystawiona przez Wykonawcę w
formie papierowej.
j) Wykonawca musi dostarczyć, zainstalować, uruchomić i przetestować wszystkie urządzenia oraz
zademonstrować pełną sprawność dostarczonych urządzeń oraz potwierdzić parametry urządzenia.
k) Miejsce dostawy loco KOMAG.
l) Czas dostawy nie później niż 10 tygodni od daty podpisania Umowy.
m) Bezpłatne przeglądy aparatu po 1, 2 i 3 roku pracy, obejmujące koszt materiałów niezbędnych do wykonania
przeglądów.
n) Części zamienne dostępne przez okres minimum 10 lat od daty zakończenia produkcji oferowanego modelu.
o) Certyfikaty zgodności CE (preferowane w j. polskim)
p) Certyfikat jakości producenta.
q) W okresie gwarancji pełna nieodpłatna obsługa serwisowa, zgodnie z zaleceniami producenta oraz wsparcie
techniczne w oparciu o telefon, fax, e-mail.
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Dostawa do siedziby Zamawiającego i instalacja
we wskazanym przez niego miejscu aparatury badawczo-pomiarowej ZP-141/2017

Część nr : 3      Nazwa : Mineralizator mikrofalowy wraz z wyposażeniem dodatkowym

1) Krótki opis:
Wielostanowiskowy wysokociśnieniowy mineralizator mikrofalowy wraz z wyposażeniem dodatkowym

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 38433000  
Dodatkowe przedmioty 45333000  
 38432000  
 38500000  
 39713100  

3) Wielkość lub zakres:
Wielostanowiskowy wysokociśnieniowy mineralizator mikrofalowy wraz z wyposażeniem dodatkowym

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  125570.00

Waluta:  PLN

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  ??range_EX_HU?? Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  42 (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Okres gwarancji – minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag. Wszelkie
koszty związane z realizacją gwarancji ponosi Wykonawca.
Autoryzowany serwis z siedzibą w Polsce. Minimum dwóch inżynierów serwisu przeszkolonych przez
producenta urządzenia (dostarczyć przed podpisaniem umowy odpowiednie imienne certyfikaty producenta).
Serwis świadczony w siedzibie Zamawiającego.
Zamawiający wymaga, aby pracownicy serwisujący porozumiewali się biegle w języku polskim oraz posiadali
minimum dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu usług serwisowych.
Czas reakcji serwisu nie dłuższy niż 48 godzin od momentu pisemnego zgłoszenia awarii (faksem, pocztą, e-
mail).
Czas przystąpienia do naprawy w miejscu użytkowania sprzętu nie dłuższy niż 3 dni robocze od momentu
zgłoszenia awarii.
Jeżeli w okresie gwarancyjnym będą maksymalnie 2 naprawy tego samego elementu/podzespołu/modułu to
Wykonawca wymieni element/podzespół/moduł na nowy.
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Wymieniony element/podzespół/moduł ma posiadać parametry nie gorsze niż poprzedni.
Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy.
Okres gwarancji biegnie na nowo dla wymienionego elementu/podzespołu/modułu.
W przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy czas naprawy nie powinien przekraczać 21 dni
roboczych.
Zakres rękojmi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
a) Szkolenia w języku polskim dla 4-6 osób obsługujących urządzenie:
- minimum 1 dzień (8 godz. roboczych) szkolenia wstępnego w czasie instalacji urządzenia
- minimum 4 dni (32 godz. robocze) szkolenia technicznego z obsługi urządzenia, oprogramowania, tworzenia
metod, szkolenie rozłożone w czasie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym
b) Pełna dokumentacja techniczna urządzenia w języku polskim w formie papierowej (oprawiona w sposób
zapobiegający zniszczeniu).
c) Dokumentacja techniczna powinna zawierać m.in.: instrukcję działania, obsługi, konserwacji, diagnostyki i
postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz rysunki urządzenia i schematy działania w języku polskim.
d) Karta gwarancyjna (od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego) wystawiona przez Wykonawcę w
formie papierowej.
e) Wykonawca musi dostarczyć, zainstalować, uruchomić i przetestować wszystkie urządzenia oraz
zademonstrować pełną sprawność dostarczonych urządzeń oraz potwierdzić parametry urządzenia.
f) Miejsce dostawy loco KOMAG.
g) Czas dostawy nie później niż 6 tygodni od daty podpisania Umowy.
h) Części zamienne dostępne przez okres minimum 10 lat od daty zakończenia produkcji oferowanego modelu.
i) Certyfikaty zgodności CE (preferowane w j. polskim)
j) Certyfikat jakości producenta.
k) Bezpłatne przeglądy techniczne aparatu po 1, 2 i 3 roku pracy, obejmujące koszt materiałów niezbędnych do
wykonania przeglądów.
l) W okresie gwarancji pełna nieodpłatna obsługa serwisowa, zgodnie z zaleceniami producenta oraz wsparcie
techniczne w oparciu o telefon, fax, e-mail.
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Dostawa do siedziby Zamawiającego i instalacja
we wskazanym przez niego miejscu aparatury badawczo-pomiarowej ZP-141/2017

Część nr : 4      Nazwa : Automatyczny system myjąco-dezynfekujący wraz z wyposażeniem dodatkowym

1) Krótki opis:
Automatyczny system myjąco-dezynfekujący wraz z wyposażeniem dodatkowym

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 38433000  
Dodatkowe przedmioty 45333000  
 38432000  
 38500000  
 39713100  

3) Wielkość lub zakres:
Automatyczny system myjąco-dezynfekujący wraz z wyposażeniem dodatkowym

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  42110.00

Waluta:  PLN

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  ??range_EX_HU?? Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  42 (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Okres gwarancji – minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag. Wszelkie
koszty związane z realizacją gwarancji ponosi Wykonawca.
Autoryzowany serwis z siedzibą w Polsce. Minimum dwóch inżynierów serwisu przeszkolonych przez
producenta urządzenia.
Serwis świadczony w siedzibie Zamawiającego.
Zamawiający wymaga, aby pracownicy serwisujący porozumiewali się biegle w języku polskim oraz posiadali
minimum dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu usług serwisowych.
Czas reakcji serwisu nie dłuższy niż 48 godzin od momentu pisemnego zgłoszenia awarii (faksem, pocztą, e-
mail).
Czas przystąpienia do naprawy w miejscu użytkowania sprzętu nie dłuższy niż 3 dni robocze od momentu
zgłoszenia awarii.
Jeżeli w okresie gwarancyjnym będą maksymalnie 2 naprawy tego samego elementu/podzespołu/modułu to
Wykonawca wymieni element/podzespół/moduł na nowy.
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Wymieniony element/podzespół/moduł ma posiadać parametry nie gorsze niż poprzedni.
Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy.
Okres gwarancji biegnie na nowo dla wymienionego elementu/podzespołu/modułu.
W przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy czas naprawy nie powinien przekraczać 21 dni
roboczych.
Zakres rękojmi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
a) Pełna dokumentacja techniczna urządzenia w języku polskim w formie papierowej (oprawiona w sposób
zapobiegający zniszczeniu).
b) Dokumentacja techniczna powinna zawierać m.in.: instrukcję działania, obsługi, konserwacji, diagnostyki i
postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz rysunki urządzenia i schematy działania w języku polskim.
c) Karta gwarancyjna (od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego) wystawiona przez Wykonawcę w
formie papierowej.
d) Szkolenie w języku polskim, dla 4-5 osób obsługujących urządzenie, obejmujące obsługę i konserwację
automatu myjąco-dezynfekującego oraz systemu oczyszczania wody.
e) Wykonawca musi dostarczyć, zainstalować, uruchomić i przetestować wszystkie urządzenia oraz
zademonstrować pełną sprawność dostarczonych urządzeń oraz potwierdzić parametry urządzenia.
f) Miejsce dostawy loco KOMAG.
g) Czas dostawy nie później niż 6 tygodni od daty podpisania Umowy.
h) Części zamienne dostępne przez okres minimum 10 lat od daty zakończenia produkcji oferowanego modelu.
i) Certyfikaty zgodności CE (preferowane w j. polskim)
j) Certyfikat jakości producenta.
k) W okresie gwarancji pełna nieodpłatna obsługa serwisowa, zgodnie z zaleceniami producenta oraz wsparcie
techniczne w oparciu o telefon, fax, e-mail.
l) Bezpłatny przegląd aparatu na koniec gwarancji, obejmujący koszt materiałów niezbędnych do wykonania
przeglądu i konserwacji.
m) Modernizacja systemu oczyszczania wody, obecnie stosowanego w laboratorium, pod kątem spełnienia
wymagań technicznych wnioskowanego automatu myjąco dezynfekującego.
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Załącznik C1 – Zamówienia ogólne
Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia

Dyrektywa 2004/18/WE

 

Kategoria nr [1] Przedmiot
1 Usługi konserwacyjne i naprawcze

2 Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty

3 Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

4 Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą

5 Usługi telekomunikacyjne

6 Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]

7 Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

8 Usługi badawcze i rozwojowe [5]

9 Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10 Usługi badania rynku i opinii publicznej

11 Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane

12 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i
technicznych; usługi badań i analiz technicznych

13 Usługi reklamowe

14 Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

15 Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub
umowy

16 Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne

Kategoria nr [7] Przedmiot
17 Usługi hotelarskie i restauracyjne

18 Usługi transportu kolejowego

19 Usługi transportu wodnego

20 Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

21 Usługi prawnicze

22 Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]

23 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów
opancerzonych

24 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

25 Usługi społeczne i zdrowotne

26 Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe  [9]

27 Inne usługi

  

  
1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów
wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:
usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących
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budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy
podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po
zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.
5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja
zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w
pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.
6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.
8 Z wyjątkiem umów o pracę.
9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych
przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.
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