
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 48303-2012 z dnia 2012-02-29 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Warszawa 

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostawa i montaż analizatora wydzielanych gazów QMS, w celu rozbudowy istniejącego 

analizatora termicznego NETZSCH STA 449 F3 Jupiter. Analizator wydzielanych gazów musi być w pełni kompatybilny z... 

 

Warszawa: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na 
sprzedaż, dostawę i montaż analizatora wydzielanych gazów QMS, 
w celu rozbudowy istniejącego analizatora termicznego NETZSCH 

STA 449 F3 Jupiter. 
Numer ogłoszenia: 63691 - 2012; data zamieszczenia: 20.03.2012 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 

numer ogłoszenia w BZP: 48303 - 2012r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 

Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8113231, faks 022 8110906. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka badawczo-rozwojowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego na sprzedaż, dostawę i montaż analizatora wydzielanych gazów QMS, w celu 

rozbudowy istniejącego analizatora termicznego NETZSCH STA 449 F3 Jupiter.. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostawa i 

montaż analizatora wydzielanych gazów QMS, w celu rozbudowy istniejącego analizatora 

termicznego NETZSCH STA 449 F3 Jupiter. Analizator wydzielanych gazów musi być w pełni 

kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego analizatorem termicznym NETZSCH STA 449 F3 

Jupiter pod względem oprogramowania oraz elementów zapewniających sprzężenie (adapter, 

kapilara, kontroler temperatury) tak aby proces analizy był w pełni zsynchronizowany. Wykonawca 

gwarantuje spełnianie przez Analizator co najmniej następujących parametrów, charakterystyki i 



wymagań, według następującej ich specyfikacji: rodzaj spektometru: kwadrupolowy; zakres: co 

najmniej 1-300 amu; rozdzielczość: poniżej 0.5 amu; czułość: powyżej 1 ppm; ilość kanałów: 

najwyżej 64; oprogramowanie analizatora wydzielanych gazów QMS musi być w pełni 

zsynchronizowane z oprogramowaniem Proteus posiadanego przez Zamawiającego analizatora 

termicznego NETZSCH STA 449 F3 Jupiter tzn. musi zapewniać jednoczesny start pomiaru całego 

zestawu pomiarowego oraz bezpośrednią kompilację krzywych pomiarowych TG-DSC/DTA-QMS 

bez użycia dodatkowego oprogramowania zewnętrznego.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.54.00.00-2. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.03.2012. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 NETZSCH Gerätebau GmbH, Wittelsbacherstr. 42, Selb, kraj/woj. Niemcy.  

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 350000,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 369000,00 

 Oferta z najniższą ceną: 369000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 369000,00 

 Waluta: PLN. 

ZAŁĄCZNIK I 

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej 

ręki albo zapytania o cenę 

 1. Podstawa prawna 



Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 

1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. 

 2. Uzasadnienia wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie 

zamówienia jest zgodne z przepisami. 

Dostawa może być świadczona tylko przez jednego Wykonawcę z uwagi na konieczność 

kontynuowania standardu urządzeń, którymi dysponuje Zamawiający. Możliwość taka wynika z 

przyczyn obiektywnych, które znajdują swoje uzasadnienie w sytuacji faktycznej. Z uwagi na 

przyczyny techniczne, zamówienia nie może być zrealizowane przez innego Wykonawcę. Biorąc 

pod uwagę konieczność zagwarantowania w pełni kompatybilnego, z posiadanym dotychczas 

przez Zamawiającego analizatorem STA 449 F3 Jupiter, a także umożliwiającego 

przeprowadzenie w pełni zsynchronizowanego procesu termochemicznego oraz bezpośrednią 

kompilację krzywych pomiarowych TG-DSC/DTA-QMS bez użycia dodatkowego 

oprogramowania zewnętrznego, spektrometru QMS z przyczyn technicznych ww. analizator 

gazów jest w stanie dostarczyć tylko firma NETZSCH-Gerätebau GmhH, z siedzibą w Selb (D-

95100), Wittelsbacherstr. 42. 
 


