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Ogłoszenie

Numer

2022-6279-98576

Id

98576

Powstaje w kontekście projektu

POIR.04.01.02-00-0100/17 - Opracowanie technologii produkcji wysokiej jakości, bezpiecznych dla 
konsumenta owoców i warzyw z zastosowaniem nowych biopreparatów w ochronie upraw przed 
chorobami. BioSafeFood

Tytuł

Sukcesywne dostawy gazów technicznych i analitycznych - 
3/REG/2022

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy zostały określone we wzorze umowy: załącznik nr 5A dla Pakietu nr 1 oraz załącznik 
5B dla Pakietu nr 2.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-03-15
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1A - Opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr 1
3. Załącznik nr 1B - Opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr 2
4. Załącznik nr 2A - Formularz cenowy - Pakiet nr 1
5. Załącznik nr 2B - Formularz cenowy - Pakiet nr 2
6. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu(Pakiet 1 i 2)
7. Załącznik nr 4 - Formularz OFERTA
8. Załącznik nr 5A-Wzór umowy Pakiet 1
9. Załącznik nr 5B-Wzór umowy Pakiet 2
10. Załącznik nr 6 - Klauzula
11. Załącznik nr 7 - Źródło finansowania

Czy dopuszczalna oferta częściowa?
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TAK

Data opublikowania ogłoszenia

2022-03-15

Data ostatniej zmiany

2022-03-15

Termin składania ofert

2022-03-23 12:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2022-03

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy
Konstytucji 3 Maja  1/3
96-100 Skierniewice
NIP: 8361848508

Osoby do kontaktu

Aleksandra  Walczak
tel.: -
e-mail: zamowienia.publiczne@inhort.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Pakiet nr 1 – Dostawa gazów zgodnie z opisem

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Dostawa
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Podkategoria

Dostawy inne

Opis

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa gazów technicznych i 
analitycznych” z podziałem na pakiety(części). Zamówienie obejmuje 2 odrębne pakiety.
2. Pakiet nr 1 – Dostawa gazów wraz z dzierżawą butli,
3. Opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr 1 został określony w załączniku nr 1A, szczegółowy 
wykaz gazów dla Pakietu nr 1 został określony w załączniku nr 

     2A do Zapytania ofertowego.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na 1 lub 2 
pakiety.
5. Dostawy będą realizowane partiami na podstawie zamówień cząstkowych, według bieżących 
potrzeb Zamawiającego.
6. Ubezpieczenie i transport gazów do poszczególnych komórek organizacyjnych odbywać się będzie 
na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczać gazy wymaganej jakości i zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, normami, certyfikatami oraz atestami. 
8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca każdorazowo przekazywał ww. dokumenty wraz z dostawą 
gazów.
9. Zamawiający w trakcie realizacji umowy może dokonać przesunięć ilościowych poszczególnych 
gazów wymienionych w formularzu cenowym wg bieżących 

     potrzeb, przy niezmiennej wartości umowy.
10.�Zamawiający przewiduje prawo opcji dla Pakietu nr 1. Prawo opcji polegać będzie na zwiększeniu 
ilości dostaw gazów technicznych wyszczególnionych w Załączniku nr 1A - „Formularz cenowy dla 
Pakietu nr 1 ”, jednak nie więcej niż o 20% wartości brutto umowy. Warunki skorzystania z prawa 
opcji:
1)�Skorzystanie z prawa opcji nastąpi w przypadku zaistnienia dodatkowych potrzeb Zamawiającego 
w zakresie przedmiotu umowy.
2)�Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w całym okresie obowiązywania umowy.
3)�Zamawiający poinformuje Wykonawcę o korzystaniu z prawa opcji składając oświadczenie w 
postaci zamówienia szczegółowego, w którym wyspecyfikowane zostaną gazy podlegająca dostawie 
w ramach prawa opcji oraz zawarta zostanie informacja, że dostawa tych części następuje w ramach 
prawa opcji.
4)�Realizacja dostawy gazów w ramach prawa opcji będzie odbywać się w sposób tożsamy, jak 
w przypadku zakresu podstawowego oraz według cen zaoferowanych w treści oferty. Wykonawca 
zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych 
w zapytaniu, w tym we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5A do zapytania.
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5)�Z tytułu braku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje 
względem Zamawiającego roszczenie o skorzystania z prawa opcji, ani żadne roszczenia, w tym o 
charakterze odszkodowawczym.
11.�Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa Wzór 
umowy stanowiący Załącznik nr 4A dla Pakietu nr 1. 
12.�Warunki płatności: 30 dni.
13.�Oferta pozostaje ważna przez 30 dni licząc od terminu składania ofert.

Kody CPV

24000000-4 Produkty chemiczne
24100000-5 Gazy
24111000-5 Wodór, argon, gazy szlachetne, azot i tlen
24111800-3 Azot ciekły

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

łódzkie

Powiat

Skierniewice

Gmina

Skierniewice

Miejscowość

Skierniewice

adres

Kraj

Polska

Województwo

lubelskie

Powiat

puławski

Gmina

Puławy

Miejscowość

Puławy
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Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)�posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2)�posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia,
3)�dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia;
4)�nie są powiązani osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub 
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi 
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a 
Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a)�uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b)�posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub 
nie został określony przez IZ PO.
c)�pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego prokurenta, pełnomocnika
d)�pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku 
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli.
2.�Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania warunków, o których 
mowa powyżej. Wykonawca potwierdzi spełnianie tych warunków poprzez złożenie oświadczenia 
stanowiącego Załącznik nr 3.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena - 100 %
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Część: 2

Tytuł części 2

Pakiet nr 2 - Dostawa argonu zgodnie z opisem 

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 2

Typ

Dostawa

Podkategoria

Dostawy inne

Opis

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa gazów technicznych i 
analitycznych” z podziałem na pakiety (części). Zamówienie obejmuje 2 

    odrębne pakiety.
2. Pakiet nr 2 – Dostawa argonu do zbiornika 300-400 kg wraz z jego dzierżawą i telemetrią.
3. Opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr 2 został określony w załączniku nr 1B,   szczegółowy 
wykaz gazów dla Pakietu nr 2 został określony w załączniku nr 

     2B do Zapytania ofertowego.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na 1 lub 2 
pakiety.
5. Dostawy będą realizowane partiami na podstawie zamówień cząstkowych, według bieżących 
potrzeb Zamawiającego.
6. Ubezpieczenie i transport gazów do poszczególnych komórek organizacyjnych odbywać się będzie 
na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczać gazy wymaganej jakości i zgodnie  z obowiązującymi 
przepisami prawa, normami, certyfikatami oraz atestami. 
8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca każdorazowo przekazywał ww. dokumenty wraz z dostawą 
gazów.
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9. Zamawiający w trakcie realizacji umowy może dokonać przesunięć ilościowych poszczególnych 
gazów wymienionych w formularzu cenowym wg bieżących potrzeb, przy niezmiennej wartości 
umowy.
10. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa Wzór 
umowy stanowiący Załącznik nr  4B  dla pakietu nr 2 do zapytania.
11. Warunki płatności: 30 dni.
12. Oferta pozostaje ważna przez 30 dni licząc od terminu składania ofert.

Kody CPV

24000000-4 Produkty chemiczne
24100000-5 Gazy
24111000-5 Wodór, argon, gazy szlachetne, azot i tlen

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

łódzkie

Powiat

Skierniewice

Gmina

Skierniewice

Miejscowość

Skierniewice

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia,
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia;
4) nie są powiązani osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub 
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osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi 
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a 
Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub 
nie został określony przez IZ PO.
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego prokurenta, pełnomocnika
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku 
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli.
2. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania warunków, o których 
mowa powyżej. Wykonawca potwierdzi spełnianie tych warunków poprzez złożenie oświadczenia 
stanowiącego Załącznik nr 3.

Kryteria oceny do części 2

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena - 100%

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2022-03-15 - data opublikowania

-> 2022-03-23 12:00:00 - termin składania ofert
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-> 2022-03 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


