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

Warszawa: Dostawa seryjnie produkowanej analitycznej aparatury
naukowobadawczej
Numer ogłoszenia: 82089  2015; data zamieszczenia: 03.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Mechaniki Precyzyjnej , ul. Duchnicka 3, 01796 Warszawa, woj.
mazowieckie, tel. 022 6634315, faks 022 6634332.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa seryjnie produkowanej analitycznej
aparatury naukowobadawczej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
dostawa seryjnie produkowanej analitycznej aparatury naukowobadawczej, służącej do obsługi laboratorium
badawczowdrożeniowego powłok funkcjonalnych i stopowych i powłok z metali szlachetnych. Dostawa
obejmuje transport, rozpakowanie, instalację, kalibrację, w tym podłączenie do istniejących mediów (sieci
elektrycznej, komunikacyjnej etc.) za pomocą przewodów i łączy wchodzących w skład dostawy,
sprawdzenie poprzez wykonanie wymaganych prób i pomiarów, uruchomienie oraz przeprowadzenie pełnego
instruktażu w zakresie obsługi i bezpieczeństwa użytkowania dostarczonego przedmiotu umowy dla
pracowników wskazanych przez Zamawiającego w miejscu użytkowania, i przekazanie do użytku..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Dodatkowe prace w zakresie przedmiotu zamówienia.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.40.00.009, 38.51.32.006, 38.58.00.004, 38.43.30.009,
38.34.13.000, 38.30.00.006, 38.42.60.007, 51.10.00.003, 51.23.00.003.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
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II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 11.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść przed
upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 15 600 PLN LUB jeżeli składa ofertę częściową,
wnosi wadium na poszczególne części przedmiotu zamówienia w wysokości : Część nr 1  5 000 PLN (pięć
tysięcy złotych), Część nr 2  6 000 PLN (sześć tysięcy złotych złotych), Część nr 3  600 PLN (sześćset
złotych), Część nr 4  2 000 PLN (dwa tysiące złotych), Część nr 5  900 PLN (dziewięćset złotych), Część
nr 6  400 PLN (czterysta złotych), Część nr 7  300 PLN (trzysta złotych), Część nr 8  200 PLN (dwieście
złotych), Część nr 9  80 PLN (osiemdziesiąt złotych), Część nr 10  120 PLN (sto dwadzieścia złotych).
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Spełnia/nie spełnia
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Spełnia/nie spełnia
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Spełnia/nie spełnia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Spełnia/nie spełnia
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:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
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głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy  w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie;
określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub
złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych
nienależycie
Wykonawca winien wykazać należyte wykonanie przynajmniej jednej dostawy, z uruchomieniem i
instruktażem, aparatury analitycznopomiarowej i co najmniej 1 referencje z wykonanej dostawy
aparatury analitycznopomiarowej, potwierdzające należyte jej wykonanie.;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
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właściwego organu  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacji o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej  załącznik nr 6 do SIWZ

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  45
2  Okres gwarancji  30
3  Okres serwisu pogwarancyjnego i wsparcia technicznego  25
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
a) w zakresie danych teleadresowych Wykonawcy; b) zmiany osób wskazanych w § 3 ust. 1 umowy; c)
braku pełnej gotowości pomieszczeń do instalacji przedmiotu umowy, zmiana może dotyczyć terminu
wykonania umowy bez naliczania kar umownych; d) wprowadzenia nowej technologii lub innych okoliczności
pozwalających na obniżenie ceny przedmiotu umowy, Wykonawca może ją odpowiednio obniżyć; e)
wprowadzenia nowej technologii produktu objętego przedmiotową umową, wówczas Zamawiający dopuszcza
możliwość jego zastąpienia jedynie produktem równoważnym lub o wyższych parametrach jakościowych, o
cenie nie wyższej niż w umowie; f) konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn
niezawinionych przez Strony, zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty Wykonawcy;
g) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego
stanu prawnego ; h) zmiany stawki podatku VAT; wartość umowy określona w § 4 ust. 1 umowy ulegnie
zmniejszeniu w przypadku obniżenia stawki podatku VAT lub podwyższeniu w przypadku podwyższenia
stawki podatku VAT, przy czym wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie; i) zaistnienie okoliczności, których
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; j) wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia
zewnętrznie niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia; k) gdy konieczność
wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na
sfinansowanie umowy; l) wystąpienia omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.imp.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Mechaniki
Precyzyjnej, 01796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, budynek nr 1, parter, pok. 27.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.06.2015
godzina 10:00, miejsce: Instytut Mechaniki Precyzyjnej, 01796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, budynek nr 1,
parter, Kancelaria, pok. 34.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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: nie
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