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ogłoszenie nr 567232-N-20I9 z dnia20l9-07-0l r.

Główny Instytut GórnictwazPrzetargnieograniczony na dostawę materiałów laboratoryjnych i
eksploatacyj nych do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń

oGŁosZENIE o ZAMÓWIENIU _ Dostawy

Zamieszczanie ogłosz enia: Zamieszczanie obowiązkowe

o głoszenie dotyczy: Zamów ięnia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy' których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Nalezy podaó minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób lależących do jednej lub więcej kategorii'

o których mowa w art' 22 ust.2 ustawy Pzp, nie mniejszy njż 30Yo, osób zatrudnionych przęz zakłady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przepr ow adza centralny zamawiaj ący

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj ący powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie j est przeprowa dzane wspólnie przez zamawiaj ących

Nię
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Jezeli tak, należy wymięnió Zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanię oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wTaZ z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspó|nie zzamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Instytut Górnictwa, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000,

ul. pl. Gwarkow I ,40-166 Katowice, woj' śląskie, państwo Polska, tel. 032 2581631-9, e-mail

b gxzg@gig.katowice.pl, faks 32259 6533.

Adres strony internetowej (URL): www.gig.eu

Adręs profilu nabywcy:

Adres strony intemętowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędziiurządzei lub formatów

plików które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) wsPoLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dolyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przęprowadzania postępowania,

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw

członkowskiclr Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny zaprzeprowadzęnię

postępowania, czy i w jakim zakresie zaprzeptowadzenie postępowania odpowiadają pozostali

zamawiający, czy zamówlenje będzie udzielane przezkażdego z zamawiĄących indywidualnie, czy

zamówi eni e zo stanie udziel one w imieniu i na rzecz p ozo stĄch zamaw iających) :

r.4) KOMUNTKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia
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Tak

www.glg'ęu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony _ więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nię

oferĘ lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adręs

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób:

Tak

Inny sposób:

oferta musi być sporządzona w formię pisemnej

Adres:

Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice, Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy

(F Z-1), pokoj 226, II piętro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików' które

nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony,pełny, bezpośredniibezpŁatny dostęp do tych narzędzimożnauzyskać pod adresem:

(uRL)

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=Ofdab97f-e256-45f8-a4c6 -273975e26ed9 3126



1.07.2019 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=Ofdab97f-e256-45f8-a4c6-273975e26ed9

II.1) Nazwa nadana Zamówieniuprzez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę

materiałów laboratoryjnych i eksploatacyjnych do posiadanychprzezZamawiającegoutządzen

Numer referencyjny: FZ - I|5I85/SK/19/SW

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

oferĘ lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

I4

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkośc, zakres, rodzaj i ilość dostaw usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) ,w przypadku partnerstwa innowacyjnego

_ okreśIenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboĘ budowlane: Przedmiotem

zamówienia jest dostawamateriałów laboratoryjnych i eksploatacyjnych do posiadanychprzez

Zamawiającego urządzeń: CZĘŚC l - Części i materiały eksploatacyjne do posiadanego przez

Zamavłiającego kalorymettu IKA typ C5000, CZĘŚC 2 -MatertaĘ potrzebne do wykonania ziarnowych

brykietów mikroskopowych zapomocąposiadanej przezZamawiającego aparatury _ szlifierko polerki

LaboPol-5 z głowicąLaboForce-3 firmy STRUERS , CZĘŚC 3 - Części i materiaĘ do plastometru do

oznaczaniastanu plastycznego wg metody Giesselera _ Hoehnego, CZĘŚC 4 - Części i materiaĘ do

posiadaneg o przez Zamawiającego analizatora ACS-40/1500 producenta ITR Warsz awa, CZĘŚC 5 -

Płytki do mikroskopu Leitza, CZĘŚC 6 - Półmaski pyłowe, CZĘŚC 7 - Akcesoria do gęstości

rzeczywistej węgla kamienneg o, CZĘŚC 8 - Akcesoria do oznaczania wskaźnika wolnego wydymania,

CZĘŚC9 - Tygle i pokrywki kwarcowe, CZĘŚC 10 - Antracyt wzorcowy, CZĘŚC 11 - Akcesoria do

oznaczaniawskaźników dylatom etrycznych, CzĘŚC 72 _Wzorce, CZĘŚC 1,3 - odczynniki i materiĄ,
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CZĘŚC 14 _ Pojemniki na próbki węgla

II.5) Główny kod CPV: 38000000-5

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

38900000-4

33696300-8

33793000-5

II.ó) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiajqcy podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartośó bez VAI: 292853,43

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego Systemu zakupów _ szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym olcresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego Systemu

zakupów)

Il.7)Czyprzewidujesięudzieleniezamówień,októrychmowawart.ó7ust. 1pkt6i7lubwart.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu orazwarunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o

których mowa w art' 67 ust. 1 pkt 6 lub w art.I34 ust' 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który zosta|azawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: 12 lub dniachz

lub

data rozpoczęciaz lub zakończeniaz

Data zakoilczęniaDatarozpoczęciaOkres w dniachokręs w miesiącach

l2

II.9) Informacje dodatkowe: Zakupbędzierea|izowany zróżnychżródeł finansowania,w Ęmz
projektów krajowych i międzynarodowych, w zależności od potrzęb Zamawiającego. Zamawiający

dopuszcza mozliwość składania ofert częściowych, na jedną lub więcej wybranych części (także na całość

zamówienia).Liczba części: 14' Złożenie oferty częściowej oznaczazłożenie ofeĄ na daną częśÓ,
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zawięrającą wszystkie pozycje ztej części. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi oddzielnię dla każdej

części zamówienia' Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożęnia ofeĘ wariantowej' Przedmiotowę

postępowanie nie jest prowadzone w cęlu za'warciaumowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje w

niniejszym postępowaniu przeprowadzęnia aukcji ęlektronicznej' Zamawiający nie wymaga wniesienia

wadium oraz zabezpięczęnia nalezytego wykonania umowy. Zamawiający ustala czas ttwania umowy na

okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, chyba, że wczęśniej zostanie wyczerpana ilość przedmiotu

zamówienia określona w formularzutechniczno-cenowym, stanowiącymzałączniknr 3 do SIWZ.

Zamówienia będą realizowane sukcesywnie (częściowo) na podstawie zamówjęn cząstkowych.

Zamówienia będą realizowanę przez Wykonawcę w terminie do 6 tygodni na podstawie dyspozycji

otrzymanej odZamawiającego pocztąelektronicznąnawarunkach DDP Incoterms 20l0 do oznaczonego

miejsca wykonania, tj' Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, Budynek CCTW

Zakład SW od poniedziałku do piątku' Wykonawcazobowiązany jest do potwierdzęniakażdego

zamówienia cząstkowego pocztą elektroniczną' Wykonawca zapęwni gwarancję i rękojmię zgodnie z

gwarancjąproducenta, jednak nie krótszą niz 6 miesięcy. Gwarancja na części tmateriaĘ eksploatacyjne

dotyczy wad produkcyjnych lub otrzymania towaru uszkodzonego. Termin gwarancji będzie liczony od

daty odbioru towaru. Uzupełnienie ilościowe lub wymiana wadliwego produkfu na pozbawiony wad

nastąpi w terminię do 14 dni roboczych od daĘ zgłoszenia ręklamacji.Data ważności dostarczonego

odczynnikalwzorcamusi wynosić minimum 24 mięsięcy od daty otwarcia, chybażętęrrninprzydatności

określony przęz producenta jest krótszy ze wzg|ędu na specyfikację produktu. Zamawiający zasttzega

sobie prawo do ręalizacji zamówięń w ilościachuzalężnionych odrzeczywistych potrzeb oraz do

ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym i rzeczowym' co nie jest odstąpieniem od umowy nawet

w części' Wykonawca ztego tytułu nie moze wystąpió zroszczęniami w stosunku do Zama'wiającego.

Warunki płatności: Termin płatności będzie liczony od daty dostarczęnia do GIG prawidłowo

wystawionej faktury (cząstkowej). Wykonawca wystawi fakturę zlulzg\ędnieniem rzeczywiście

dostarczonej ilości i podaniem ceny jednostkowej dostarczonego przedmiotu zamówienia. PoDSTAWY

WYKLUCZENIA Z PoSTĘPOWANIA }UDZIELENIE ZAMoWIENIA, WARUNKI UDZIAŁU W

PoSTĘPoWANIU oRAZ WYKAZ oSWIADCZEN I DoKUMENToW PoTWIERDZAJĄCYCH

SPEŁNIANIE WARUNKoW uDZIAŁIJ W PoSTĘPoWANIU, BRAK PoDSTAW WYKLUCZENIA

oRAZ SPEŁNIANIEPRZEZ oFERoWANE DOSTAWY WYMAGAN oKREŚLoNYCH PRZEZ

ZAMAWIAJĄCEGo: 1. o udzięlęnię zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy,lłórzy: 1'1. nie

podlegają wykluczeniu; 2. Podstawy wykluczęnia:2.I' Zamawiający wykluczy z postępowania

Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art' 24 ust. I pkt 12-23 ustawy (przesłanki

wykluczenia obligatoryjne), Ż.2' Z postępowania o udzielenie zamówieniaZamawtający wyklucz1także

Wykonawcę/ów w następującychprzypadkach - wybrane przezZamawiającego przesłanki wykluczenia
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fakultatywne' przewidzianę w art. 24 ust. 5 ustawy: 2.2'I. w stosunku do którego otwarto likwidację' w

zatwięrdzonymptzęz sąd układzie w postępowaniu restruktulyzacyitymjest przewidziane zaspokojenie

wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zatządz|ł likwidację jego majątkuw Ębie art.332ust.

1 ustawy zdnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U' poz.978,zpóźn' zm.) lub którego

upadłośó ogłoszono' z wyjątkiem wykonawcy, ktory po ogłoszeniu upadłoś ci zawatł układ zalłierdzony

prawomocnym postanowieniem sądu, jezeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przęz

likwidację majątku upadłego, chyba ze sąd zarządziŁ likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1

ustawy z dnla 28 lutego 2003 r' - Prawo upadłościowe (Dz. U ' z 2015 r. poz' 233 z póżn. zm.).3' Warunki

udziału w postępowaniu, określoneptzezZamawiającego zgodnje z art.2Żust.lb ustawy: 3.1'

Wykonawca musi posiadaó kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, pozwalaj ące narealizację zamówienia. - NIE

DOTYCZY NINIEJSZEGO PoSTĘPoWANr A.3'2 Wykonawca musi znajdować się w sytuacji

ękonomicznej lub finansowej pozwaIające,narealizację zamowięnia. - NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO

POSTĘPOWANIA. 3.3 Wykonawca musi posiadać zdolnośó techniczną lub zawodową ponvalającąna

realizację zamówięnia. - NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA. 4. Wykaz oŚwiadczeń i

dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oruz na potwierdzenie, ze oferowane dostawy

odpowiadają wymaganiom okręślonymprzezZamawiającego: 4.1. W cęlu v,rykazania braku podstaw

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia do ofeĘ naleŻy dołączyć aktualne na dzięn

składania ofert oświa dczenia, zgodne zę wzorem stanowiącym zaŁącznik nr 2 do SIWZ (oświadczenie z

art.25a ustawy). Informacje za'wartę w oświadczęniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca

nie podlega wykluczeniu z postępowania. 4'2.w celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia

Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. I pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie

do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamlęszczeniaprzęz Zamawiającego na stronię

intemetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art' 86 ust. 5 ustawy),

oświadczenie o przynalezności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w

art' 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawcamoże przedstawić dowody, że

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłocęnia konkurencji w postępowaniu o udzielenie

zamówienia. Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenĘ o których

mowa w pkt 4'2. zobowiązany jestzłożyćkażdy z Wykonawców wspolnie składających ofertę' 4'3.

Wykonawca, którego oferta zostanie najulyżej oceniona, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy

o dp owi adaj ą wymaganiom okręśl o nym przez Zamaw iaj ące go (zgo dnie z opis em przedmiotu

zamówienia), zostanie wezwany do przedłoŻenia następujących dokumentów (aktualnychna dzieh

złożenia): NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA. Uwaga (dotycząca wszystkich

oświadczeń i dokumentów): 1) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
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potwierdzających spełnianie warunków udziałl w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli

Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty doĘczące tego Wykonawcy lub moze jeuzyskać za

pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,w szczególności rejestrów publicznych w

rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informaĘzacji działalności podmiotów realizujących

zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. III4 oraz z 2016 r. poz. 352),2) w przypadku wskazania przez

Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi

adresami intemetowymi ogólnodostępnych ibezpłatnychbaz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie

ztychbaz danych wskazanę przęz Wykonawcę oświadczenia lub dokumenĘ 3) w przypadku wskazania

przęz Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub

spełniania warunków ldziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami

internetowymi ogólnodostępnych ibezpłatnychbaz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy

przedstawięnia tfumaczeniana język polski wskazanychprzez Wykonawcę i pobranych samodzielnie

ptzęz Zamawiającego dokumentów, 4) w ptrypadku wskaz ania przez Wykonawcę oświadczeń lub

dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego' w szczególności oświadczeńlub

dokumentów przechowywanych przęzZamawiającego zgodnie z art.97 ust' 1 ustawy' Zama'wiający w

celu potwietdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw

wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przęzZamawiającego),

korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ilę są one aktualne. 5. Podmioty zagtaniczne: 5.1.

JężęIi Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamięszkaniapozaterytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

5.1'1. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siędzibę lub

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono

upadłości (dokumenty powinny byó wystawionę nie wcześniej niz 6 miesięcy przedupĘwem terminu

składania ofert). 5.2. Jężeli w kraju, w którym Wykonawcama siedzibę lub miejsce zamięszkania lub

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa

powyzej, zastępuje się je dokumentem zawierĄącym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze

wskazanięm osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczęnie osoby, której

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarcZego właściwym ze wzgIędll' na siedzibę lub miejsce

zamteszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 5.3. W przypadku wątpliwości co do treści

dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwróciÓ się do właściwych organów

odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamięszkania lub miejsce

zamieszkaniama osoba, której dokument doĘczy' o udzielenie niezbędnych informacji doĘczących tego

dokumentu.
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m.1) WARUNKI UDZIAŁU w POSTĘPoWANIU

m.l.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów

określenie warunków : NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO Po STĘPOWANIA

Informacje dodatkowe

fII.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

określenie warunków: NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA

Informacje dodatkowe

III.1.3) ZdolnoŚć techniczna lub zawodowa

określenie warunków: NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziaŁu w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wrazz informacją o kwalifikacjachzav,lodowych lub doświadczęniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

rrr.2) PoD sTAwY WYKLUCZENTA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

IIL2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

TakZamauliający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ oŚwrłnczEŃ SKŁADANYCHPRZEZWYKoNAWCĘ w CELU

wsTĘPNEGo POTWIERDZENIA,ŻE NIE PODLEGA oN WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA

WARUNKI aDZI^ŁU w PosTĘPowANIU oRAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak
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Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ oŚwIADcZEŃ LUB DoKUMENTow, SKŁADANYCH PRZEZ
wYKoNAwCĘ w PosTĘPowANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGo w CELU
POTWIERDZENIA 0Ko.LICZNoŚCI, o KToRYCH MowA w ART. 25 UsT. 1 PKT 3

USTAWY PZPz

ru.5) WYKAZ oŚwrłoczEŃ LUB DoKUMENTÓw sKŁADANYCH PRZEZwYKoNAwCĘ
w PosTĘPowANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO w CELU PoTWIERDZENIA

DKDLICZNOŚCI, o KTÓRYCH MowA w ART. 25 UST. 1 PKT 1 UsTAwY PZP

m.s.l) w ZAKRESIE SPEŁNIANIA wARUNKow UDZIAŁU w POSTĘPOWANIU:

III.5.2) w ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ oŚwrłoczEŃ LUB DoKUMENTÓw SKŁADANYCH PRZrzwYKoNAwCĘ
w PosTĘPowANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO w CELU POTWIERDZENIA

oKoLIcZNoŚCI, o KTÓRYCH MowA w ART. 25 UsT. 1 PKT 2 UsTAwY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) _ Iil.ó)

SEKCJA IV: PROCEDURA

ry.l) OPrS

ry. 1. 1 ) Tryb u dzielenia zamówi eni a : P rzetar g n i eo grani czony

Iv.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

Iv.1.3) Przewiduje się udzie|enieza|iczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Nalezy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

Iv.1.4) Wymaga się zlożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych :

Nie

Dopuszcza się złozenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenta do ofert katalogów

elektronicznych:
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Nie

Informacje dodatkowe:

ry.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem ofeĄ zasadniczej:

Nie

Iv.l.6) Przewidywanalriczba wykonawcówrktórzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacy.jne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymaln a liczb a wykonawców

Kryteria selekcj i wykonawców:

Iv.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

P r zew j dzian a m aksym aln a li czb a ucze s tn i k ów umowy ram owej :

Informacje dodatkowe

Zamow ienie ob ej muj e ustanowi enie dynamic zne go systemu zakup ów :

Adres strony interretowej, na której będązamieszczonę dodatkowe informacje doĘczące

dy namiczne go systemu zakup ów :

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
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katalo gów elęktronicznych :

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofęrt w ramach rrmowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcj a elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Nalezy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Nalezy podaó, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki będzie tetmin ich udostępnienia:

Informacj e doty czące przeb ie gu aukcj i elektronicznej :

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego' rozwiązah i specyfikacji technicznych

w zakresie połączen:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elęktronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania'.

Czy wykonawcy' którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zanknięcia aukcj i elektronicznej :

rv.2) KRYTERTA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Znaczentę

95,00

Kryteria

Cęna brutto
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płatno ści za faktur ę (cząstkową) ,00

Iv.2.3) Zastosowanie procedury' o której mowa w art. 24aa ust.1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

Iv.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewldziane jest zastrzeżenię prawa do udzielenia zamówieniana podstawie ofert wstępnych bez

przeprowa dzenia n e gocj acj i

Przęwidziany jest podziaŁ negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

opis potrzeb i wymagahzamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwtązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podzjał dialogu na etapy w celu ograniczenialiczby rozwiązań:

Nalezy podaó informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówięnia definiującę minimalne wymagania' którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty:
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Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjompoptzęZ

Zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzonalicytacja elektroniczna:

Adres strony intemetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania doĘczące rejestracji i idenĘfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzei informatyc zny ch:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej,w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich tr'wania:

Czastrwania:

Wykonawcy'ktlrzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Tęrmin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacj i elektronicznej :

Termin i warunki zamknięcia l i cytacj i el ektronicznej :

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do tręści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy' albo wzor umowy:

Wym ag ani a doĘ cząc e zab ezpie czenia naLeżyte g o wykonani a umowy :

Informacje dodatkowe:

rv.s) ZMTANA uMowY
Przewiduje się istotne zmiany postanowiefizawartej umowy w stosunku do treści oferĘ, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskazaó zahes, charakter zmian oraz warunki wprowadzęnia zmian:

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagająpod rygorem niewazności formy pisemnej. 2. Na podstawie art.

144, ust. 1 ustawy Prawo zamówieipublicznych ZAMAWIAJĄCY przewiduje zmiany zawartej Umowy
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w formie aneksu' w szczególności w następujących sytuacjach: a) zmiany terminu realizacjiumowy w

przypadku zaistnięnia zdarzęńbędących następstwem siły wyższej,uniemożliwiającychWykonawcy

wykonanie umowy w tetminie . Za s1łę wyższą strony uznająprzyczynę sprawczą zdarzenia o charaktęrze

przypadkowym lub naturalnym, nie do uniknięcia i na którą strony nie mająwpływu, b) zmiany na^ł,I,

siedziby stron umowy, numerów kont bankolvych. 3. Warunkiemzmiany treści umowy jest podpisanie

protokołu konieczności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Iv.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotycĄ

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

Iv.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 20 19 -0'7 -09, godzina: 1 0 : 00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówieni a (przetarg

nieograniczony, ptzetatg ograniczony, negocj acje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> oferla musi byó spotządzona w fotmie pisemnej pod rygorem niewazności, w języku polskim.

Dokumenty sporządzone w języku obcym' należy składaó wraz z tŁgmaczeniem na język polski - nie

dotyczy oferly _ zaŁ. nr 1 do SIWZ, która musi byc sporządzona w języku polskim.

Iv.ó.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego tetminu składania ofert)

Iv.6.4) 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 miaĘ byćprzeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

Iv.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:
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Część Części i materiĄ eksploatacyjne do posiadanego przezZamawiającego kalorymetru
l Nazwa:

nr: IKA typ C5000

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub olcreślenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego _

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane zCZĘŚC 1 - Części i

materiaĘ eksploatacyjne do posiadanego przezZamawiĄącego kalorymetru IKA typ C5000

2) Wspólny Słownik Zamówieit(CPv) : 3 8000000-5, 3 8 900000-4

3) Wartość części zamówienia(ieżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 45274,05

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakoilczęnia:

5) Kryteria oceny ofert:

Znaczęnie

95,00

5,00

Kryterium

Cena brutto

Termin płatności za fakturę (cząstkową)

6) TNFORMACJE DODATKOWE:

MateriĄ potrzebne do wykonania ziarnowych brykietów mikroskopowych zapomocą
Część

2 Nazwa: posiadanej przęz Zamawiającego aparatury _ szlifięrko polerki LaboPol-5 z g}owicą
nr:

LaboForce-3 fimy STRUERS

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostąw, usług lub robót

budowlanych lttb olcreślenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego _

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboĘ budowlane:CząŚC2 -
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Materiały potrzebne do wykonania ziamowych brykietów mikroskopowych zapomocąposiadanej prZęZ

Zamawiającego aparatury - szlifierko polerki LaboPol-S z gŁowicąLaboForce-3 firmy STRUERS

2) Wsp ótny Słownik Zamówiefl (CPV) : 3 8 00000 0-5,

3) Wartość części zamówienia(ieżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartośó bez VAT: 3475I,16

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakonczęnja:

5) Kryteria oceny ofert:

Znaczenie

95,00

5,00

Kryterium

Cena brutto

Termin płatności za faktur ę (cząstkową)

6) TNFORMACJE DODATKOWE:

Część Części i materiĄ do plastometru do oznaczanta stanu plastycznęgo wg metody
3 Nazwa:

nr: Giessęlęra _ Hoehnego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zalcres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowąnią i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego _

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlanezCZĘŚC 3 - Części i

materiĄ do plastometru do oznaczania stanu plastycznego wg metody Giesselera _ Hoehnego

2) Wspólny Słownik Zamówiertt(CPV) : 3 8 000 000-5' 3 8 90000 0 -4, 337 93 000 -5

3) Wartość części zamówienia(ieżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 46770,00

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

hftps://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=Ofdab97f-e256-45f8-a4c6-273975e26ed9 17t26
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okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcial.

data zakohczęnia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium lznu"r"ni"
Cena brutto l,5 00

Termin płatności za faktur ę (cząstkową) 
| 

s, oo

6) TNFORMACJE DODATKOWE:

Część Części i materiaĘ do posiadanego przezZamawiającego analizatora ACS-40/1500
4 Nazwa:

nr: producenta ITR Warszawa

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilośc dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowanią i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CzĘŚC 4 - Częścii

materiĄ do posiadanego przęzZamawiającego analizatora ACS-40/1500 producenta ITR Warszawa

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 3 8000000-5, 3 8900000-4, 337 93000-5

3) Wartość części zamówienia(ieżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 11630,10

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

datarczpoczęcia:

data zakończęnia

5) Kryteria oceny ofert:

Znaczęnię

95,00

5 00

Kryterium

Cena brutto

Termin płatno śc i za faktur ę (cząstkową)

https:iibzp.uzp.gov.pliZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=Ofdab97f-e256-45f8-a4c6-273975e26ed9 18t26
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6) INFORMACJE DODATKOWE

Część, nr: 5 Nazwa: Płytki do mikroskopu Leitza

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkośc, ząkTes, rodzaj i ilośc dostaw usług lub robót

budowlanych lub olcreślenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego _

określenie zapotnzebowania na innowacyjny produkt' usługę lub roboĘ budowlane:CZĘŚC 5 - Płytki

do mikroskopuLeitza

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV) : 3 8000000-5,

3) Wartość części zamówienia(ieżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 22400,00

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium lznu"r"ni"
Cena brutto l,5 )00

Tęrmin płatności za faktur ę (cząstkową) 
| 

5, 00

6) TNFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6 Nazwa: Półmaski pyłowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zalcres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowąnia i wynlagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:cząŚc s -

Półmaski pyłowe

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPv) : 3 8000000-5,

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=0fdab97f-e256-45t8-a4c6-273975e26ed9 19126
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3) WartoŚć części zamówienia(ieżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 9000,00

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakonczenta:

5) Kryteria oceny ofert:

Znaczenie

95,00

00

Kryterium

Cena brutto

Tęrmin płatrro ści za faktur ę (cząstkową)

6) TNFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 7 Nazwa: Akcesoria do gęstościrzeczywistej węgla kamiennego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego _

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboĘ budowlane zCząŚC l -

Akcesoria do gęstoŚci rzeczywistej węgla kamiennego

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV) : 3 8 900000- 4, 337 93 000 -5

3) Wartość części zamówienia(ieżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 7199,52

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: l2

okres w dniach:

datarozpoczęcia:

20126
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data zakoiczęnia'.

5) Kryteria oceny ofert:

Znaczenie

95,00

5,00

Kryterium

Cena brutto

Termin płatności za fakfitr ę (cząstkową)

6) TNFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 8 Nazwa: Akcesoria do oznaczania wskaźnikawolnego wydymania

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub olcreślenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘSC 8 -

Akcesoria do oznaczania wskaźnika wolnego wydymania

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV) : 3 8 000000-5' 3 8 90000 0 -4, 337 93 000-5

3) Wartość części zamówienia(ieżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 3330,00

Waluta;

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

datarczpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Znaczenię

95,00

5,00

Kryterium

Cena brutto

Termin płatności za faktsrę (cząstkową)

ó) INFORMACJE DODATKoWE:

21t26
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Część nr: 9 Nazwa: Tygle i pokrywki kwarcowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilośc dostaw, usług lub robót

budowlanych lub olcreślenie zapotrzebowania i wyruagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego _

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt' usługę lub roboty budowlanezCZĘŚC 9 - Ęgle i

pokrywki kwarcowe

2) Wspólny Słownik Zamówiertt(CPV) : 3 8000000-5, 3 8 900000-4

3) Wartość części zamówienia(ieżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 4462,50

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okr'es w miesiącach: 12

okres w dniach:

datarozpoczęcia:

data zakohęzenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium lznu"r"ni"
Cena brutto

lrs,oo

Termin płatności za faktur ę (cząstkową) 
| 

s,oo

6) TNFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 10 Nazwa: Antracyt wzorcowy

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego _

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlaneZCZĘŚC rc -

Antracyt wzorcowy

2) Wsp ólny Słownik Zamówieit(CPv) : 3 3 6963 00- 8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartośó bez VAT: 47250,00

Waluta:

22126
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PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakoitczenia:

5) Kryteria oceny ofert:

7ł'te^z..nie

95,00

5,00

Kryterium

Cena brutto

Termin płatności za faktur ę (cząstkową)

6) TNFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 11 Nazwa: Akcesoria do oznaczania wskaźników dylatometrycznych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robot

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego _

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:cząŚc tt -

Akc e s ori a do o znaczani a wskaźników dyl ato m etry czny ch

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38000000-5, 38900000-4

3) Wartość części zamówienia(ieżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 16805,00

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

datarozpoczęcia:

data zakohczenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium
lzru"r"ni e

Cęna brutto lrs,oo

Termin płatności za fakturę(cząstkową) 
|s,oo

23126
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6) TNFORMACJE DODATKOWE:

Część nn 12 Nazwa: Wzorce

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, ząkres, rodzaj i ilośc dostaw usług lub robót

budowlanych lub olcreślenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego _

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt' usługę lub roboĘ budowlanezCząŚc tz _

Wzorcę

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPv) : 3 3 6963 0 0- 8,

3) Wartość części zamówienia(ieżeli zamawiający podaje informacje o wartoŚci zamówienia):

Wartość bez VAT: 15100,00

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okr'es w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia'.

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium lznu"r"ni"
Cena brutto lr5 )00

Termin płatności za faktlrę (cząstkową)
ls

00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: l3 Nazwa: odczynniki imateriały

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlanezcząŚc ts _

odczynniki i materiĄ

2) Wspólny Słownik Zamówieil (CPv) : 3 3 6963 00-8'

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=0fdab97f-e256-45t8-a4c6-273975e26ed9 24126
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3) Wartość części zamówienia(ieżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: I334I,I0

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakohczenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Znaczenię

95,00

5,00

Kryterium

Cena brutto

Termin płatno ś ci za faktur ę (cząstkową)

6) TNFORMACJE DODATKOWE:

Częśćnrz 14 Nazwa: Pojemniki napróbki węgla

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub olcreślenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego _

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlaneCZĘŚC 14 _

Pojemniki na próbki węgla

2) Wspólny Słownik Zamówieit(CPV) : 3 8 000000-5,

3) Wartość części zamówienia(ieżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 15540,00

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:
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data zakofrczeniai

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium lznu"r"ni"
Cena brutto

lr5,00

Termin płatno ś ci za faki,sr ę (cząstkową) 
| 

s, oo

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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