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Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych
Krajowy numer identyfikacyjny: 6310200771
Adres pocztowy: ul. Sowińskiego 5
Miejscowość: Gliwice
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod pocztowy: 44-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Richter
E-mail: aleksandra.richter@imn.lukasiewicz.gov.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.imn.gliwice.pl
Adres profilu nabywcy: www.imn.gliwice.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzys
kać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/imn_gliwice
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adr
es podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytut badawczy

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych
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Sekcja II: Przedmiot

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicz
nym

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:

"Zaprojektowanie, dostawa, instalacja i uruchomienie pilotowego agregatu hutniczego
TBRC/TBRF w siedzibie Zamawiającego "
Numer referencyjny: ZP/G/2/23

II.1.2) Główny kod CPV
38540000 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
„Zaprojektowanie, dostawa, instalacja i uruchomienie pilotowego agregatu hutniczego
TBRC/TBRF w siedzibie Zamawiającego” , szczegółowy opis w załączniku nr 2 do SWZ-
OPZ

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42300000 Piece przemysłowe lub laboratoryjne, piece do spopielania i paleniska

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki

II.2.4) Opis zamówienia:
„Zaprojektowanie, dostawa, instalacja i uruchomienie pilotowego agregatu hutniczego
TBRC/TBRF w siedzibie Zamawiającego” , szczegółowy opis w zaąłczniku nr 2 do SWZ-
OPZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zak

upów
Koniec: 30/11/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.1
0)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.1
1)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.1
3)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

II.2.1
4)

Informacje dodatkowe

III.1) Warunki udziału
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Sekcja IV: Procedura

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

III.1.
1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpise
m do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.
2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.
3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym o
kresie, wykonał należycie co najmniej jedną istalację urządzenia piecowego o wartości
co najmniej netto 1 000 000,00 PLN (jeden milion złotych).
W przypadku złożenia przez Wykonawcę lub Wykonawców dokumentów zawierających
kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku okr
eślonego powyżej, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs
danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłosz
enia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski n
ie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się śre
dni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówi
eniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.

IV.1) Opis
IV.1.

1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.
3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.

8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.

2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/03/2023
Czas lokalny: 09:00

IV.2.
3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym k
andydatom

IV.2.
4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski, Polski

IV.2.
6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/06/2023

IV.2.
7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 20/03/2023
Czas lokalny: 09:05
Miejsce:
https://platformazakupowa.pl/pn/imn_gliwice

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
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Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.

1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

VI.4.
4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/02/2023
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