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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:437666-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Różne części zapasowe
2018/S 193-437666

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Główny Instytut Górnictwa
6340126016
pl. Gwarków 1
Osoba do kontaktów: Monika Wallenburg
40-166 Katowice
Polska
Tel.:  +48 322592547
E-mail: mwallenburg@gig.eu 
Faks:  +48 322582205
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.gig.eu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Nauka

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych do posiadanej
aparatury

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno

mailto:mwallenburg@gig.eu
www.gig.eu
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Główny
Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
Kod NUTS 

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

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dostawa materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych do posiadanej aparatury:
Część 1. Materiały eksploatacyjne dla posiadanych przez Zamawiającego spektrometrów ICPMS NexIon 300s i
ICPOES Optima 5300DV oraz do analizatora rtęci SMS100
Część 2. Elementy eksploatacyjne do analizatorów: SC 500, CHS 900, N-580 oraz kalorymetru C5010
Część 3. Elementy eksploatacyjne do posiadanych przez Zamawiającego mierników
WTW: pH/ION/Cond750, multi 350I i 3320 oraz sondy TriOxmatic.
Część 4. Materiały eksploatacyjne do posiadanego przez Zamawiającego analizatora AOX MultiX2000
Część 5. Materiały eksploatacyjne do posiadanych przez Zamawiającego zmywarek LANCER INDUSTRIE
Część 6. Elementy eksploatacyjne zestawu FIACompact/FIAModula
Część 7. Elementy eksploatacyjne do posiadanego młynka kriogenicznego 6870 marki Spex MSSpektrum
Część 8. Elementy eksploatacyjne do posiadanych przez Zamawiającego analizatorów Skalar
Część 9. Elementy eksploatacyjne do posiadanego przez Zamawiającego wielofunkcyjnego przyrządu
komputerowego CX-701
Część 10. Materiały eksploatacyjne do urządzenia posiadanego przez Zamawiającego LMN-100
Część 11. Elementy eksploatacyjne do analizatora Shimadzu TOC-L CPH
Część 12. Elementy do posiadanych czerpaków teleskopowych z systemem telescoop „Burkle” oraz miernika
do pomiaru terenowego chloru wolnego i całkowitego (z kolorymetrem)

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
34913000

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

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

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

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
540558.65
Szacunkowa wartość bez VAT: 540 558,65 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
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Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Materiały eksploatacyjne dla posiadanych przez Zamawiającego spektrometrów ICPMS NexIon 300s i ICPOES
Optima 5300DV oraz do analizatora rtęci SMS100
1) Krótki opis

Materiały eksploatacyjne dla posiadanych przez Zamawiającego spektrometrów ICPMS NexIon 300s i ICPOES
Optima 5300DV oraz do analizatora rtęci SMS100

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
34913000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 130 009,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Elementy eksploatacyjne do analizatorów: SC 500, CHS 900, N-580 oraz kalorymetru C5010
1) Krótki opis

Elementy eksploatacyjne do analizatorów: SC 500, CHS 900, N-580 oraz kalorymetru C5010

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
34913000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 145 594,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: Elementy eksploatacyjne do posiadanych przez Zamawiającego mierników WTW: pH/ION/Cond750, multi 350I i
3320 oraz sondy TriOxmatic
1) Krótki opis

Elementy eksploatacyjne do posiadanych przez Zamawiającego mierników
WTW: pH/ION/Cond750, multi 350I i 3320 oraz sondy TriOxmatic

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
34913000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 33 027,46 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
Nazwa: Materiały eksploatacyjne do posiadanego przez Zamawiającego analizatora AOX MultiX2000
1) Krótki opis
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Materiały eksploatacyjne do posiadanego przez Zamawiającego analizatora AOX MultiX2000

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
34913000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 48 826,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5
Nazwa: Materiały eksploatacyjne do posiadanych przez Zamawiającego zmywarek Lancer Industrie
1) Krótki opis

Materiały eksploatacyjne do posiadanych przez Zamawiającego zmywarek Lancer Industrie

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
34913000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 18 000,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6
Nazwa: Elementy eksploatacyjne zestawu FIACompact/FIAModula
1) Krótki opis

Elementy eksploatacyjne zestawu FIACompact/FIAModula

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
34913000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 44 690,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7
Nazwa: Elementy eksploatacyjne do posiadanego młynka kriogenicznego 6870 marki Spex MSSpektrum
1) Krótki opis

Elementy eksploatacyjne do posiadanego młynka kriogenicznego 6870 marki Spex MSSpektrum

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
34913000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 14 192,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Część nr: 8
Nazwa: Elementy eksploatacyjne do posiadanych przez Zamawiającego analizatorów Skalar
1) Krótki opis

Elementy eksploatacyjne do posiadanych przez Zamawiającego analizatorów Skalar

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
34913000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 15 940,13 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9
Nazwa: Elementy eksploatacyjne do posiadanego przez Zamawiającego wielofunkcyjnego przyrządu komputerowego
CX-701
1) Krótki opis

Elementy eksploatacyjne do posiadanego przez Zamawiającego wielofunkcyjnego przyrządu komputerowego
CX-701

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
34913000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 47 116,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 10
Nazwa: Materiały eksploatacyjne do urządzenia posiadanego przez Zamawiającego LMN-100
1) Krótki opis

Materiały eksploatacyjne do urządzenia posiadanego przez Zamawiającego LMN-100

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
34913000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 18 285,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 11
Nazwa: Elementy eksploatacyjne do analizatora Shimadzu TOC-L CPH
1) Krótki opis

Elementy eksploatacyjne do analizatora Shimadzu TOC-L CPH

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
34913000

3) Wielkość lub zakres
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Szacunkowa wartość bez VAT: 17 185,06 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 12
Nazwa: Elementy do posiadanych czerpaków teleskopowych z systemem telescoop „Burkle” oraz miernika do pomiaru
terenowego chloru wolnego i całkowitego (z kolorymetrem)
1) Krótki opis

Elementy do posiadanych czerpaków teleskopowych z systemem telescoop „Burkle” oraz miernika do pomiaru
terenowego chloru wolnego i całkowitego (z kolorymetrem)

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
34913000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 694,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wadium ustala się w wysokości:
Część 1 : 3 000,00 PLN brutto
Część 2 : 3 000,00 PLN brutto
Część 3 : 400,00 PLN brutto
Część 4 : 400,00 PLN brutto
Część 5 : 400,00 PLN brutto
Część 6 : 400,00 PLN brutto
Część 7 : 400,00 PLN brutto
Część 8 : 400,00 PLN brutto
Część 9 : 400,00 PLN brutto
Część 10 : 400,00 PLN brutto
Część 11 : 400,00 PLN brutto
Część 12 : 200,00 PLN brutto
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, Wykonawca może wnieść wadium w kwocie
odpowiadającej sumie wskazanych części, z zaznaczeniem numerów części, na jakie wadium jest wnoszone.
2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 13.11.2018 r. do godz. 10:00
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 ze zm).
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4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Głównego Instytutu Górnictwa:
MBank S.A.
Nr rachunku: 21 1140 1078 0000 3018 1200 1004
5. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w pokoju 217 Budynek Dyrekcji GIG.
6. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Warunki płatności: płatność za każdą dostawę cząstkową zostanie wykonana w terminie 30 dni, licząc od daty
dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury obejmującej zrealizowaną dostawę.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w
imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z rozdz.
XIII pkt. 10 ppkt. 1 SIWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w
imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga nr 1: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą,
albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę.
3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa
w art. 25a ustawy (pkt 9 rozdziału XIII SIWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia (każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie
może podlegać wykluczeniu z postępowania co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z
Wykonawców składających ofertę wspólną; oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który
w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie).
5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik
Wykonawców składających wspólną ofertę.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykonawca musi posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów, pozwalające na realizację zamówienia.
— Nie dotyczy niniejszego postępowania
3.2. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalające, na realizację
zamówienia. - Nie dotyczy niniejszego postępowania
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3.3. Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową pozwalającą na realizację zamówienia
– Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.
udokumentowanie wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej dostawy materiałów laboratoryjnych, wartości nie mniejszej niż:
Część 1. Materiały eksploatacyjne dla posiadanych przez Zamawiającego spektrometrów ICPMS NexIon 300s i
ICPOES Optima 5300DV oraz do analizatora rtęci SMS100 : 130 000,00 PLN Brutto
Część 2. Elementy eksploatacyjne do analizatorów: SC 500, CHS 900, N-580 oraz kalorymetru C5010:
130 000,00 PLN Brutto
Część 3. Elementy eksploatacyjne do posiadanych przez Zamawiającego mierników
WTW: pH/ION/Cond750, multi 350I i 3320 oraz sondy TriOxmatic. 10 000,00 PLN Brutto
Część 4. Materiały eksploatacyjne do posiadanego przez Zamawiającego analizatora AOX MultiX2000
40 000,00 PLN Brutto
Część 5. Materiały eksploatacyjne do posiadanych przez Zamawiającego zmywarek LANCER INDUSTRIE 10
000,00 PLN Brutto
Część 6. Elementy eksploatacyjne zestawu FIACompact/FIAModula 40 000,00 PLN Brutto
Część 7. Elementy eksploatacyjne do posiadanego młynka kriogenicznego 6 870 marki Spex MSSpektrum 10
000,00 PLN Brutto
Część 8. Elementy eksploatacyjne do posiadanych przez Zamawiającego analizatorów Skalar 10 000,00 PLN
Brutto
Część 9. Elementy eksploatacyjne do posiadanego przez Zamawiającego wielofunkcyjnego przyrządu
komputerowego CX-701 40 000,00 PLN Brutto
Część 10. Materiały eksploatacyjne do urządzenia posiadanego przez Zamawiającego LMN-100 10 000,00 PLN
Brutto
Część 11. Elementy eksploatacyjne do analizatora Shimadzu TOC-L CPH 10 000,00 PLN Brutto
Część 12. Elementy do posiadanych czerpaków teleskopowych z systemem telescoop „Burkle” oraz miernika
do pomiaru terenowego chloru wolnego i całkowitego (z kolorymetrem) 7 000,00 PLN Brutto

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena brutto. Waga 95
2. Termin dostawy. Waga 5

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
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Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
FZ-1/5062/KB/18/SC

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
13.11.2018 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 13.11.2018 - 10:30
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego
1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu;
2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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;
3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument
potwierdzający, 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;
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4. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);
5. Odpis 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, czyli tych, o których mowa w rozdziale XII punkt 2.2 ppkt. 2.2.1 niniejszej
SIWZ;
6. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
7. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
8. Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
9. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (dalej też: jednolity dokument albo jednolite dokumenty) wypełnione
W zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
Wykonawca wypełnia pola z białym tłem, pola zacieniowane na szaro nie dotyczą niniejszego postępowania.
Uwaga! Dokument JEDZ należy złożyć w wersji elektronicznej zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale
XXII pkt. 19 -20.
Zgodnie z art. 25a ust. 3 Pzp „Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów”.
Zgodnie z art. 25a ust. 6 Pzp „W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te
muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub kryteriów selekcji
oraz brak podstaw wykluczenia.”
Oświadczenia w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia muszą być wypełnione i
podpisane przez podmioty, których dotyczą, tj. Wykonawcę, poszczególnych wspólników konsorcjum oraz inne
podmioty.
10. Dokumenty, które Wykonawcy muszą złożyć w ofercie:
1) wypełniony druk Formularza ofertowego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. Upoważnienie
osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że
jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do
oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie;
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2) dokument (dokumenty), o którym mowa w rozdziale XIII punkt 9 SIWZ, czyli oświadczenie (oświadczenia) w
postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia - Wykonawca musi złożyć w wersji elektronicznej
zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XXII pkt. 19 -20;
3) wypełniony druk Formularza techniczno - cenowego, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji;
4) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez
osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć
stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii, potwierdzonej notarialnie.
11. Terminy składania innych dokumentów niż wymienione w rozdziale XIII punkt 10 SIWZ:
1) Zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 Prawa zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
Uwaga nr 2: W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o których mowa w pkt 11
ppkt 1) zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.
2) Pozostałe dokumenty, tj. wymienione w rozdziale XIII punktach 1.-8. SIWZ Wykonawcy będą musieli złożyć
na każde żądanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym i w formie określonej w Rozporządzeniu
Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126).
Uwaga nr 3 (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów):
1) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia
lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych
baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352),
2) w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
W formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz
danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub
dokumenty,
3) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw
wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez
Zamawiającego dokumentów,
4) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu
Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego
zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.
1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych
przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na jedną lub więcej wybranych części
(także na całość zamówienia).
Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi oddzielnie dla każdej części zamówienia.
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Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 1. Zamawiający ustala czas trwania
umowy na okres 12 miesięcy od daty jej zawarcia lub do momentu wyczerpania ilości asortymentów objętych
umową.
2. Zamawiający wymaga realizacji zamówień, na podstawie zamówień cząstkowych, które będą realizowane
przez Wykonawcę na warunkach CIP Incoterms 2010, do oznaczonego miejsca wykonania, tj. Główny Instytut
Górnictwa, Budynek CCTW, (wjazd od ulicy Korfantego 79), 40-166 Katowice.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych
potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym i rzeczowym, co nie jest odstąpieniem od
umowy nawet w części.
4. Wykonawca zapewni gwarancję i rękojmię zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Opisie
Przedmiotu Zamówienia. Gwarancja na materiały eksploatacyjne dotyczy wad produkcyjnych lub otrzymania
towaru uszkodzonego i będzie realizowana na podstawie wystawionej faktury. Uzupełnienie ilościowe lub
wymiana wadliwego produktu na pozbawiony wad nastąpi w terminie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia
reklamacji. Data wystawienia faktury nie może być wcześniejsza niż data realizacji dostawy, której ta faktura
dotyczy. Okres ważności odczynników nie może być krótszy niż termin jest wskazany w opisie przedmiotu
zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
4.10.2018
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