POLSKA AKADEMIA NAUK

INSTYTUT PALEOBIOLOGII
im. Romana Kozlowskiego
ul. Twarda 51155, 00-818 Warszawa
phone: (4822) 697-88-50; fax: (4822) 620-62-25
e-mail address: paleo@twarda.pan.pl ; http://www.paleo.pan.pl

Warszawa, 29.09.2016 r.
Ogtoszenie o zaproszeniu do sktadania ofert
lnstytut Paleobiologii PAN im. Romana Koz•owskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Twarda
51/55, 00-818 Warszawa, NIP: 525-00-09-329, REGON : 000326316
zwany dalej ,Zamawiajq_cym" zaprasza do sk•adania ofert na:
dostaw~ i montaz metalowych rega•6w jezdnych oraz regaJ6w stacjonarnych do magazynu
zbior6w geologiczno-paleontologicznych lnstytutu Paleobiologii PAN.

1. lnformacje og61ne 1tryb udzielama zamow1ema
Przedmiot
postQpowania:
Tryb udzielenia
zam6wienia:

metalowe regaJy jezdne oraz regaJy stacjonarne do magazynu
(dostawa i montaz)
Przedmiotem niniejszego zam6wienia sq_ dostawy/uslugi sluzq_ce wylq_cznie
do prac badawczych (naukowych), kt6re nie sluzq_ prowadzeniu przez
Zamawiajq_cego produkcji seryjnej majq_cej na celu osiqgni~cie rentownosci
rynkowej lub pokryciu koszt6w badar'l i rozwoju.
Post~powanie o udzielenie zam6wienia z dziedziny nauki prowadzone jest
w oparciu o: art. 4 pkt. Sa ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zam6wier'l
publicznych (Dz. U. z 2015 r. , paz. 2164 z p6i:n. zm .); przepisy ustawy z
dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z
2014 r. Nr 96, paz. 1620 z p6i:n. zm.); ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2014 poz. 121 z p6i:n. zm.).
Do czynnosci podejmowanych przez Zamawiajq_cego i Wykonawc~ w post~powaniu o udzielenie
zam6wienia stosuje si~ zapisy zawarte w niniejszym Zaproszeniu.
Zamawiajq_cy zastrzega sobie prawo zamkni~cia post~powania bez wybrania kt6rejkolwiek z ofert oraz
mozliwosc odstq_pienia od prowadzonego post~powania bez podawania przyczyny.
Warunki niniejszego post~powania mogq_ zostac zmienione za uprzednim zawiadomieniem na stronie
internetowej Zamawiajq_cego.
Kazdy Wykonawca maze zlozyc tylko jednq_ ofert~.
Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert cz~sciowych .
2. Opis przedmiotu zam6wienia
Przedmiotem zam6wienia jest dostawa i montaz metalowych rega•6w jezdnych oraz rega•6w
stacjonarnych do magazynu zbior6w geologiczno- paleontologicznych lnstytutu
Paleobiologii PAN.
Wymagania techniczne:
Wymaga si~ zeby oferowane urzq_dzenia by•y fabrycznie nowe i powinny zawierac
najnowsze, ale sprawdzone w praktyce rozwiq_zania technologiczne.
Wymagania dotycz~ce regat6w jezdnych
Konstrukcja tor6w jezdnych
RegaJy jezdne dostosowane do poruszania si~ po szynach o szerokosci 20 mm i wysokosci
10 mm. Tory jezdne nawierzchniowe wykonane ze stali, zabezpieczone antykorozyjnie
cynkowaniem w procesie galwanizacji. Tory na sta•e przytwierdzone do istniejq_cego pod•o:za
i wyposazone w dwustronne najazdy u•atwiajq_ce przechodzenie oraz przejazd w6zkiem. Do
szyn jezdnych winny bye zamontowane elementy oporowe zapobiegajq_ce przesuwaniu
rega•6w poza obszar ich pracy. Tory nie mogq_zawierac zadnych element6w nap~dowych
np. •ancuch6w.
Konstrukcja podwozia regaJ6w

Podwozie regat6w powinno bye wykonane z profilu zimno gi~tego zapewniajqcego
odpowiednic:t jego sztywnose i trwatose. Dla zapewnienia r6wnolegtego prowadzenia regatu
podwozie regat6w win no bye wyposazone w system nap~du centralnego. Ramy jezdne nie
mogq posiadae "nawis6w" poza kota jezdne. Grubose blach podstaw jezdnych 2 mm;
wysokose 1 mm;
Do podwozia zamontowane odboje dystansowe zabezpieczajqce przed zgnieceniem r~ki.
Wszystkie elementy obrotowe powinny bye tozyskowane na tozyskach zakrytych .

oo

Konstrukcja korpusu regatu
Sciany boczne petne wykonane ze stali zimnowalcowej kilkakrotnie przegi~tej, co zapewnia
odpowiednic:t sztywnose i wytrzymatose, odUuszczone i lakierowane proszkowo,
przygotowane do montazu szuflad o wskazanej gt~bokosci. Grubose scian bocznych 25
mm; Regaty wyposazone w st~zenia krzyzowe oraz w p6tki kryjqce, srubowane, co daje
nalezytc:t sztywnose oraz stabilnose konstrukcji regatu .
Konstrukcja mechanizmu napedowego
Przemieszenie regatu odbywae si~ b~dzie za pomocc:t kerby przy uzyciu niewielkiej sity
fizycznej. Kota z~bate stalowe. Elementy obrotowe tozyskowane na krytych kulkowych
tozyskach tocznych . Mechanizm nap~dowy wyposazony w blokad~ umozliwiajc:tcc:t
zablokowanie regatu , co zapobiega przypadkowemu przygnieceniu podczas prac przez innc:t
osob~. Mechanizm przenoszqcy nap~d schowany za panelami frontowymi. Panele frontowe
maskujqce petne, wykonane z blachy kilkakrotnie przegi~tej co zapewnia dobrc:t sztywnose i
estetyk~ wykonania oraz wyposazone w tabliczki do opisywania zawartosci regat6w.
Dane dotyczace bezpieczenstwa
Mechanizm przesuwu wyposazony w blokad~. kt6ra zabezpiecza osob~ znajdujc:tcc:t si~ w
przejsciu mi~dzy regatami przed przypadkowym zgnieceniem .
Mi~dzy regatami majc:t znajdowae si~ odboje gum owe o dtugosci 10 mm, uniemozliwiajqce
po catkowitym zsuni~ciu regat6w, zmiazdzenie np. dtoni pracownika.
Przedmiot zam6wienia powinien posiadae:
- atest klasyfikacji ogniowej kwalifikujqcy wyr6b jako niepalny,
- atest higieniczny,
- oswiadczenie producenta co do zgodnosci produktu z polskimi normami oraz przepisami
dotyczc:tcymi BHP o zgodnosci urzc:tdzenia z europejskimi warunkami bezpieczenstwa.
Specyfikacja ilosciowa
16 regat6w jezdnych, z czego jeden regat (srodkowy) zamontowany na state;
wysokose regatu ok. 220 -230 em,
szerokose regatu 60 em,
dtugose regatu: ok. 260 - 264 em (w regale 4 kolumny po ok. 66 em kazda).
W kazdym regale szuflady metalowe, z blokadc:tzabezpieczajc:tcc:t przed wypadni~ciem w
czasie wysuwania szuflady i mozliwoscic:t wyj~cia szuflady po odblokowaniu odpowiedniego
mechanizmu.
llose szuflad w jednym regale jezdnym:
o gt~bokosci 8 em - 16 sztuk,
o gt~bokosci 10 em - 12 sztuk,
o gt~bokosci 15 em - 12 sztuk,
o gt~bokosci 20 em - 12 sztuk.
Max obcic:tzenie szuflady: 40 kg;
Regaty jezdne powinny bye zamykane na zamek po zsuni~ciu ich razem.

Wymagania dotyczctce regal6w stacjonarnych
4 regaty stacjonarne, zamykane roletq, z bezpiecznym zamkni~ciem, z p6tkami metalowymi.
Regulacja p6tki w regale, co 20 mm bez uzycia jakichkolwiek narz~dzi;
grubosc p6tki 25 mm;
mocowanie p6tek jednocz~sciowe w formie belki wykonane ze stali zabezpieczonej poprzez
cynkowanie (kazda p6tka posiada dwa zaczepy);
kazda p6tka posiada ogranicznik przesuwu wykonany jako podgi~cie tylnego brzegu na
wymiar 25 mm;
regaty wyposazone w st~zenia krzyzowe;
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sciany boczne petne wykonane z blachy kilkakrotnie przegi~tej 0 grubosci 25 mm;
sciany boczne posiadajq podw6jnq perforacje do umieszczenia zaczep6w p6tek.
Wymiar regatu:
wysokose: ok. 240-244 em,
dtugose ok. 245 - 249 em,
szerokose 80 em.
W regale 2 kolumny z p6tkami metalowymi rozmieszczonymi co ok. 35 - 36 em (6 p6tek w
kolumnie regatu).
Wytrzymatosc p6tki: 100 kg
Dodatkowe wymagania techniczne
Elementy metalowe regat6w takie jak podstawy jezdne, sciany boczne, sciany tylne,
szuflady, p6tki, panele frontowe, boczne, tylne, ograniczniki przesuwu majq bye
fosforanowane i malowane lakierem proszkowym po wykonaniu wszystkich otwor6w
technologicznych i po gi~ciu.
tqczenie bok6w regat6w z podstawqjezdnq powinno bye wykonane za pomocq srub;
Wszystkie regaty i ich elementy konstrukcyjne malowane w kolorze RAL 7035.

Gwarancja:
Gwarancja na wszystkie elementy urzqdzenia b~dqcego przedmiotem przedmiotowego
post~powania minimum 36 miesi~cy od dnia podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego;
gwarancja ulega przedtuzeniu o czas przestoju spowodowany niesprawnosciq oferowanego
urzqdzenia.
Serwis:
- Serwis gwarancyjny musi bye swiadczony przez autoryzowany serwis producenta;
- Wykonawca musi zapewnic Zamawiajqcemu staty kontakt i dost~p do wykwalifikowanego
serwisu (pracownik6w Oferenta) posiadajqcych uprawnienia do serwisu urzqdzeri b~dqcych
przedmiotem zam6wienia.
3. Termin wykonania zam6wienia
Wymaga si~. aby ostateczne dostarczenie catosci zam6wienia nastqpito nie p6i:niej niz do
18 listopada 2016 roku.
4. Wymagania dotycz~ce sporz~dzania oferty
Opis przygotowania oferty:
1. Wykonawca moze ztozye tylko jednq ofert~.
2. Oferta powinna zawierac:
- zwi~zty opis techniczny urzqdzenia wykazujqcy zgodnosc oferty z wymaganiami
technicznymi przedstawionymi w Opisie przedmiotu zam6wienia,
- termin dostawy,
- warunki gwarancji.
Oferta wraz z zatqcznikami winna bye napisana w j~zyku polskim lub angielskim, trwatq i
czytelnq technikq oraz podpisana przez osob~ upowaznionq do reprezentowania firmy.
3. Wykonawca zobowiqzany jest zatqczyc do oferty petnomocnictwo w przypadku
podpisania jej przez petnomocnika.
4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
5. Wykonawca moze zastrzec, iz informacje zwiqzane z tym zam6wieniem stanowiqce
tajemnic~ przedsi~biorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. 2003 Nr 153 poz. 1503 z p6i:n. zm .) nie
mogq bye udost~pnione. Oswiadczenie o zastrzezeniu win no bye ztozone wraz z ofertq.
5. Okres zwiqzania ofertq wynosi 30 dni od daty ztozenia oferty.
6. Zamawiajqcy dopuszcza ztozenie oferty w nast~pujqcych walutach :
- polski ztoty (PLN),
- euro (EUR),
- dolary ( USD),
Gena powinna uwzgl~dniae:
- cen~ sprz~tu na warunkach DAP (dostarczone do miejsca) Warszawa /Delivered at Place/
Warsaw/;
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- pakowanie, dostaw~, montai: i szkolenie.
W celu badania sktadanych ofert w przypadku, gdy wartosc oferty zostanie okreslona w
walucie innej nii: polski ztoty przeliczenie nastqpi wg kursu waluty ogtoszonego przez Bank
Gospodarstwa Krajowego, w kt6rym ZamawiajctCY ma rachunek bankowy, z dnia w kt6rym
uptywa termin sktadania ofert.
7. Wykonawcy zagraniczni, kt6rzy na podstawie odr~bnych przepis6w, nie set zobowictzani
do uiszczenia podatku VAT, podajct tylko cen~ netto, pozostali wykonawcy podajct cen~
netto i brutto. W celu por6wnania ofert, do ceny wykonawcy, kt6ry podat w ofercie wytctcznie
cen~ netto, ZamawiajctCY doliczy podatek VAT w wysokosci okreslonej odr~bnymi
przepisami.
5. lnformacje o sposobie porozumiewania siQ zamawiajctcego z wykonawcami, a taki:e
wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania siQ z wykonawcami
1. Dopuszcza si~ mozliwosc porozumiewania si~ w formie pisemnej lub drogct elektronicznct.
2. Jei:eli ZamawiajctCY lub Wykonawca przekazujct jakiekolwiek dokumenty lub informacje
drogct elektronicznct, kai:da ze stron na i:ctdanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
3. Do porozumiewania si~ z Wykonawcami upowazniona jest p. Agnieszka tukaszenko;
fax.: (48-22) 620-62-25; paleo@twarda.pan.pl

6. Mie'sce oraz termin skladania ofert:
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Oferty mozna sktadac drogct elektronicznct na adres: paleo@twarda.pan.pl, pocztct na
adres: lnstytut Paleobiologii PAN, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa lub osobiscie w
siedzibie Zamawiajctcego: ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, pok. nr 155 w
godzinach 9:00 do 15:00, w dni robocze.
Koperta lub e-mail powinny by oznaczone dopiskiem: OFERTA: dostawa i montaz
metalo ch re al6w 'ezdn ch oraz re al6w stac'onarn ch
3 W przypadku ztozenia oferty za posrednictwem poczty e-mail, Wykonawca ma
obowictzek przekazac ofert~ oraz wszystkie wymagane oswiadczenia i dokumenty jake
fotokopie (skany) uprzednio podpisanych przez osoby uprawnione do reprezentowania
W konawc
4
raz z ofertct nalei:y ztozyc dokumenty potwierdzajctce umocowanie osoby podpisujctcej
fert~ do reprezentowania Wykonawcy (odpis z wtasciwego rejestru, petnomocnictwo).
przypadku, gdy ofert~ sktada kilka podmiot6w dziatajctcych wsp61nie dotyczy to
ai:dego z nich. W braku stosownych dokument6w ZamawiajctCY wezwie do ich
zu eJnienia.
5 W przypadku wystania oferty pocztct (lub pocztct kurierskct) za term in ztozenia przyjmuje
si termin otrz mania ofert , a nie dat stem Ia ocztowe o nadania .
7. Kryterium wyboru Wykonawcy
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty b~dzie cena.

8. Opis kryteri6w, kt6rymi zamawiajctCY bQdzie siQ kierowal przy wyborze oferty w celu
. umowy w spraw1e
. zapy1tama
. ofe rt owego:
zawarc1a
I 1oo pkt.
1 Cena
2 Przy przeliczaniu punkt6w zamawiajctCY postui:y si~ wzorem :

cmin.jc

. 100

b .a,d

gdzie:
Cmin - cena najtariszej oferty
Cbad - cena oferty badanej
,
9. Udz1eleme zamow1ema
ZamawiajctCY udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada zasadom i
warunkom okreslonym w niniejszym zaproszeniu oraz kt6rego oferta przedstawia
najkorzystniejszct cen~ .
W toku badania i oceny ofert ZamawiajctCY moze i:ctdac od Wykonawc6w wyjasnieri
dotyczctcych tresci ztozonych ofert.
ZamawiajctCY poprawi w tekscie oferty oczywiste omytki pisarskie i oczywiste omyJki
rachunkowe, z uwzgl~dnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz
inne omytki polegajctce na niezgodnosci oferty z Zaproszeniem, niepowodujctce istotnych
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zmian w tresci oferty, niezwtocznie zawiadamiajqc o tym Wykonawc~. kt6rego oferta zostata
poprawiona.
Zamawiajqcy maze odrzucic ofert~. w szczeg61nosci, jezeli zostata ztozona po uptywie
terminu sktadania ofert lub jest niezgodna z Zaproszeniem do ztozenia oferty.
Zamawiajqcy uniewaznia post~powanie o udzielenie zam6wienia w szczeg61nosci, jezeli nie
zostanie ztozona zadna oferta, lub wszystkie ztozone oferty zostanq odrzucone, alba cena
najkorzystniejszej oferty przekracza kwot~. kt6rq Zamawiajqcy maze przeznaczyc na
sfinansowanie zam6wienia, bqdi: zaistniejq inne uzasadnione okolicznosci skutkujqce
niewaznosciq umowy w sprawie zam6wienia z dziedziny nauki.
Zamawiajqcy powiadomi wszystkich Wykonawc6w o
wyniku
post~powania . Do
wybranego Wykonawcy Zamawiajqcy przesle umow~ na wykonanie zam6wienia na
zaoferowanych warunkach.
Wykonawca, kt6ry wygra post~powanie o zapytaniu ofertowym, powinien podpisac umow~
nie p6i:niej niz termin zwiqzania ofertq.
10. lstotne dla stron postanowienia, kt6re zostanct wprowadzone do tresci zawieranej
umow w s rawie zam6wienia ubliczne o:
1 Warunki ptatnosci:
Wyptacenie Wykonawcy naleznosci nastqpi na podstawie wystawionej faktury VAT, w
terminie do 14 dni od dnia dostarczenia i montazu przedmiotu zam6wienia w siedzibie
Zamawia· ce o i od isania koricowe o rotokotu zdawczo-odbiorcze o.
2 Wykonawca, kt6rego oferta zostanie wybrana, wraz z dostawq powinien dostarczyc:
1) Pisemnq gwarancj~ na wszelkie uri:qdzenia wchodzqce w sktad dostawy.
2 Dokumentac· techniczn i instrukc· obstu i urz dzeri.
3 W przypadku wystqpienia zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowiqzuje si~ zaptacic na rzecz Zamawiajqcego kary umowne w wysokosci 0,1%
wartosci umowy za kazdy dzieri zwtoki, poczqwszy od pierwszego dnia nast~pujqcego
po umownym terminie wykonania. Suma kar nie maze przekroczyc 20% wartosci
umo
4 W konawca za ewni bez atn serwis waranc ·n rzez okres minimum 36 miesi c .
5 W przypadku wystqpienia awarii w okresie gwarancyjnym czas obowiqzywania
gwarancji b~dzie przedtuzany o okres uptywajqcy pomi~dzy zgtoszeniem awarii a jej
catkowit m usuni ciem.
6 Gwarancja obejmuje wszystkie usterki i wady urzqdzenia oraz uszkodzenia powstate w
czasie o rawne o, z odne o z instrukc· uz kowania s rz tu.
7 Wykonawca zobowiqzuje si~ do zapewnienia biezqcych konsultacji z obstugq
serwisowq drogq_ telefonicznq_ i elektronicznq_. Czas reakcji serwisu do 5 dni liczony od
dnia owiadomienia serwisu do roz ocz cia na raw .
11. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej:
Srodki ochrony prawnej, przystugujqce wszystkim wykonawcom, opisane sq_ w Dziale VI
Prawa Zam6wieri Publicznych z dn. 29 stycznia 2004r (Oz. U. Nr 19, poz. 177 z dnia 9
lutego 2004 wraz z p6i:niejszymi zmianami).

DYREKTOR

lnstyt~o~ll PAN_

~drhab.~~
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