
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.emunew.pl

Katowice: Wykonawstwo usług badawczych niezbędnych dla realizacji projektu
LIFE-EMU-NEW: Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych

modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych
Numer ogłoszenia: 324836 - 2015; data zamieszczenia: 30.11.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Flukar Sp. z o.o. , Ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice, woj. śląskie, tel. (+48) 32 700 22 50, faks (+48) 32 700 22
60.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.flucar.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonawstwo usług badawczych niezbędnych dla realizacji projektu
LIFE-EMU-NEW: Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów
odpadowych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje realizację następujących usług badawczych
niezbędnych dla realizacji projektu LIFE-EMU-NEW: Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych
nanostrukturami z polimerów odpadowych: 1) Weryfikacja poprawności wyboru asfaltów do zastosowania w procesie technologicznym 2)
Doprecyzowanie parametrów wytypowanych rodzajów polimerów odpadowych i włókien mineralnych wraz z weryfikacją emulgatora 3)
Koncepcja techniczna instalacji pilotażowej.
II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73.10.00.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oferty mogą składać wyłącznie jednostki badawcze posiadające doświadczenie w pracach badawczych o tematyce związanej z
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wykorzystaniem kompozytów polimerowych z montmorylonitem, potwierdzonym co najmniej trzema publikacjami naukowymi lub
artykułami w wydawnictwach z Listy filadelfijskiej.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE
ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 50
2 - Kwalifikacje kadry naukowej wykonawcy - 20
3 - Doświadczenie wykonawcy - 20
4 - Współpraca wykonawcy z zagranicznymi instytucjami badawczymi - 10

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.emunew.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.emunew.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2015 godzina 10:00, miejsce:
j.niziol@emunew.pl.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 14 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: UWAGA! DO
POSTĘPOWANIA NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA PRZEPISY USTAWY PRAWO ZAMÓWIENIA PUBLICZNYCH. Przetarg na podstawie art. 70
kc., zgodnie z procedurą udzielania przez FLUKAR Sp. z o.o. zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu
Proekologiczna instalacja pilot. do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych z 1.08.2015 r.
(dostępnej po adresem: Flukar Sp. z o. o. ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice). Szczegółowe informacje i wymogi zwarte są w zaproszeniu
do składania ofert dostępnym na stronie www http://www.emunew.pl. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu Proekologiczna
instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Programu działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej..
IV.4.17) Czy 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 miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub
części zamówienia: tak
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