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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:94569-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Kraków: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
2012/S 58-094569

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
ul. Reymonta 25
Osoba do kontaktów: Marek Pac
30-059 Kraków
POLSKA
Tel.:  +48 122952800
E-mail: office@imim-pan.krakow.pl
Faks:  +48 122952804
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.imim.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Nauka

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa maszyny wytrzymałościowej o dopuszczalnym zakresie obciążeń powyżej 60 ton wraz z osprzętem,
a także komory temperaturowej wraz ze zbiornikiem na ciekły azot i systemem szynowym do wprowadzania
komory do przestrzeni roboczej maszyny (dostawa, montaż, uruchomienie, instruktaż) w części I oraz dostawa
młota udarnościowego - wahadłowego (komplet z wahadłami) ze zintegrowanym układem chłodzenia (dostawa,
montaż, uruchomienie, instruktaż) w części II. PN-04-2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:94569-2012:TEXT:PL:HTML
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Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Instytut
Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków, POLSKA.
Kod NUTS PL213

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest:
W części I dostawa maszyny wytrzymałościowej o dopuszczalnym zakresie obciążeń powyżej 60 ton wraz
z osprzętem, a także komory temperaturowej wraz ze zbiornikiem na ciekły azot i systemem szynowym do
wprowadzania komory do przestrzeni roboczej maszyny (dostawa, montaż, uruchomienie, instruktaż).
W części II dostawa młota udarnościowego - wahadłowego (komplet z wahadłami) ze zintegrowanym układem
chłodzenia (dostawa, montaż, uruchomienie, instruktaż).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38540000, 38425500, 42300000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej 130 000,00 EUR.

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 7 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: CZĘŚĆ I dostawa maszyny wytrzymałościowej o dopuszczalnym zakresie obciążeń powyżej 60 ton wraz z
osprzętem, a także komory temperaturowej wraz ze zbiornikiem na ciekły azot i systemem szynowym do wprowadzania
komory do przestrzeni roboczej maszyny (dostawa, montaż, uruchomienie, instruktaż)
1) Krótki opis

Dostawa maszyny wytrzymałościowej o dopuszczalnym zakresie obciążeń powyżej 60 ton wraz z osprzętem,
a także komory temperaturowej wraz ze zbiornikiem na ciekły azot i systemem szynowym do wprowadzania
komory do przestrzeni roboczej maszyny (dostawa, montaż, uruchomienie, instruktaż).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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38425500, 42300000

3) Wielkość lub zakres
Powyżej 130 000,00 EUR.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 7 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: CZĘŚĆ II dostawa młota udarnościowego - wahadłowego (komplet z wahadłami) ze zintegrowanym układem
chłodzenia (dostawa, montaż, uruchomienie, instruktaż)
1) Krótki opis

Dostawa młota udarnościowego - wahadłowego (komplet z wahadłami) ze zintegrowanym układem chłodzenia
(dostawa, montaż, uruchomienie, instruktaż).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38540000

3) Wielkość lub zakres
Poniżej 130 000,00 EUR.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 5 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Oferta musi być zabezpieczona wadium:
Dla Części I w wysokości: 15 000.00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych /PLN).
Dla Części II w wysokości: 10 000.00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych /PLN).
Wadium należy wnieść w terminie do dnia 30 kwietnia 2012 do godz. 12:00.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze:
50 1240 4722 1111 0000 4854 3301
2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz.
253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824).

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Rozliczenia będą prowadzone w PLN - przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury przez
zamawiającego.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
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w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie
pisemnej(oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do
oferty.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt
6.1SIWZ musi spełniać co najmniej jeden wykonawca lub wszyscy wykonawcy łącznie.
Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zamówienia.
Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa pkt. 9 SIWZ zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia
ubiegać mogą się Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) spełniający warunki określone w
art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, w szczególności dotyczące:
1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych
uprawnień.
2. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu, należy
przedłożyć:
I) Oświadczenie o spełnianiu warunków;
II) dokumenty wymienione w pkt. III.2.2 i III.2.3 niniejszego ogłoszenia.
Wykonawca, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
3. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
I) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
II) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
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.
III) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS.
Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
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zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, 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.
IV) Aktualną informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy,wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
V) Aktualną informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy.
Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy,wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
VI) Aktualny odpis lub oświadczenie.
Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencja innych
podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego
podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym tabeli 7.2 SIWZ.
W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka
cywilna),każdy z wykonawców wchodzących w skład konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej musi
udokumentować,odpowiednio do wymagań określonych w SIWZ, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.
24 Pzp.
W przypadku, wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, o których mowa
wart. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy PZP (tj. wspólnicy, partnerzy, komplementariusze, urzędujący członkowie
organu zarządzającego), mają miejsce zamieszkania poza terytorium Polski, wykonawca składa w odniesieniu
do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie określonym w powołanych przepisach (wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert), z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych
osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
4. W przypadku podmiotów zagranicznych, zamiast dokumentów, o których mowa w 3.II - 3.VI należy
przedłożyć:
I) Dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada
dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert.
II) Dokument potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne
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Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada
dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie zalega
z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III) Dokument potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada
dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie
orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert.
IV) Zaświadczenie w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,przedkłada
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania
osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy -wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania,nie wydaje się takiego zaświadczenia, wykonawca zastępuje je oświadczeniem złożonym przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania.
5. Ponadto do oferty należy dołączyć:
I) Formularz oferty dotyczący odpowiednio dla Części I bądź Części II,
II) Dokument gwarancyjny odpowiednio dla Części I bądź Części II,
III) Wykaz części zamówienia, które zostaną wykonane przez podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje
ich udział),
IV) Opisy techniczne oferowanego sprzętu. Zamawiający wymaga podania opisu oferowanego sprzętu wraz
z jego faktycznymi parametrami technicznymi w taki sposób, by Zamawiający był w stanie stwierdzić czy
zaoferowany sprzęt spełnia wymagania określone w specyfikacji. Oferty stwierdzające jedynie spełnienie
wymagań Zamawiającego bez podania faktycznych parametrów zostaną odrzucone przez Zamawiającego jako
niespełniające kompletu wymagań, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy PZP,
V) Wykonawca winien wykazać, że sprzęt spełnia wymogi wzorcowania sprzętu uznawane przez Polskie
Centrum Akredytacji (PCA) W związku z powyższym oferent zobowiązany jest przedstawić oświadczenie, w
którym zobowiązuje się, że sprzęt zostanie dostarczony wraz z certyfikatem uznawanym przez Polskie Centrum
Akredytacji (PCA). Odpowiednio dla Części I bądź Części II,
VI) Urządzenie musi posiadać deklarację zgodności CE. Oferent do oferty zobowiązany jest załączyć
oświadczenie o spełnianiu przez urządzenie wymogów Deklaracji zgodności CE. Deklaracja zgodności CE musi
być dostarczona wraz z urządzeniem. Dla Części I,



Dz.U./S S58
23/03/2012
94569-2012-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

7/10

23/03/2012 S58
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

7/10

VII) Oświadczenie oferenta o spełnieniu wymogów norm ISO wskazanych w punkcie 3.2.1 SIWZ. Ważny
certyfikat musi być dostarczona wraz z urządzeniem. Odpowiednio dla Części I bądź Części II

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Potencjał techniczny.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. Osoby zdolne do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3. Wiedza i doświadczenie.
I) Dla części I
Wykonawca winien udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, że w ciągu
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 zamówienia, każde na kwotę minimum:
1 000 000,00 zł brutto odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot niniejszego
postępowania, z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców z załączeniem dokumentów
potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.
Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do
oferty wykazu dostaw (zał. nr 6 do SIWZ) + dokumenty potwierdzające należyte wykonanie, metodą spełnia/nie
spełnia.
II) Dla części II
Wykonawca winien udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, że w ciągu
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 zamówienia, każde na kwotę minimum:
300 000,00 zł brutto odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot niniejszego
postępowania, z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców z załączeniem dokumentów
potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.
Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do
oferty wykazu dostaw (zał. nr 6 do SIWZ) + dokumenty potwierdzające należyte wykonanie, metodą spełnia/nie
spełnia.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
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IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w
zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
PN-04-2012

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 30.4.2012 -
12:00
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
30.4.2012 - 12:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 30.4.2012 - 12:30

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie dotyczy projektu/programu
finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak.
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt
nrPOIG.02.01.00-12-175/09„Dostosowanie potencjału badawczego IMIM PAN do wymagań światowych
standardów komplementarnych badań w zakresie inżynierii materiałowej”, realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2 Infrastruktura sfery B+R, Działanie
2.1.Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym.

VI.3) Informacje dodatkowe
Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia należy złożyć w
formie oryginału, zaś dokumenty, określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 31.12.2009 r.) należy złożyć w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów lub oświadczeń
lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć że oświadczenia i
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dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do
reprezentowania wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub
osobę(osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa.
Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 9.6 SIWZ w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność
zoryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów
udostępniających wykonawcy zasoby, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych
podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii
dokumentów,wyłącznie wtedy, gdy złożona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do
jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonymprzez Wykonawcę.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamowienia.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
2) Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod
rygoremnieważności takiej zmiany. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku
do treścioferty w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest on spowodowany następstwem
okoliczności leżących po stronie Kupującego, takich jak:
a) utrudnienia w adaptacji pomieszczenia na potrzeby instalacji przedmiotu umowy,
b) usprawiedliwiona nieobecność w pracy pracowników Kupującego odpowiedzialnych za odbiór
technicznyprzedmiotu umowy. Kupujący dopuszcza, na wniosek Sprzedawcy możliwość zmiany zaoferowanych
urządzeń,pod warunkiem, że zaoferowane urządzenia będą posiadały lepsze parametry, a cena umowy nie
ulegnie zmianie.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej przysługują
wykonawcy,a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony
prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również
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organizacjom wpisanym na listę, prowadzoną przez Prezesa Zamówień Publicznych (o której mowa w art. 154
pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej
wpostępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany
napodstawie ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzucasię
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie orazwskazywać
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznympodpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Odwołującyprzesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób,aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż
zamawiającymógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie
jego kopiinastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w
art. 27ust. 2 Pzp.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącejpodstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy
Prawozamówień publicznych albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie
przetargunieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
wnosi się wterminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczeniaspecyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i ust. 6 wnosi się w terminie 10 dni od
dnia, wktórym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościachstanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19.3.2012


