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Warszawa: Modernizacja i rozbudowa sieci lnstytutu Mechaniki
Precyzyjnej

Numer ogłoszenia: 166613 -2014; data zamieszczenia: 31.07.2014
oGŁoszENlE o ZAMoWlENlU - usługi

Zmieszcza nie ogłoszenia : obowiąkowe.
ogło=enie dotyczy: zamÓwienia publicznego.

SEKGJA l: ZAMAW|A!ĄGY

l. {} NAAVA I ADRES: lnstytut Mechaniki Precyzyjnej , ul. Duchnicka 3, 01-7S Warszawa, noi. mazowieckie,

tel.022 6634315, faks 022 6634332.

Adres strony inte rnetowe| za maw iające go: www. imp. edu. pl

Adresstrony internetowej, pod którym doĘpne ą infiormaQe dotyczące dynamicznego
sys*emu zakupów: unłvr'' imp.edu. pl

l. 2) RoDzA., ZAMAW|A.JĄCEGO: lnny: insytut badawczy.

lt. 1) oKREŚLENIE PRzEDtlloTU zAiloWlENlA
ll.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modemizacja i rozbudowa sieci lnstytutu

Mechaniki Prccyzyjnej.

ll.1.2, Rodzaj zamówienia: usfugi.

ll.1.4} okredenie przedmiotu oraz wielkości lub zakreqr zamówienia: Modemizacjai rozbudoła sieci
lnstytutu Mechaniki PrecyzyjnĄ _ szczegółowy opis pzedmiotu zamóMenia zawiera slwz.
ll.r.5} przewiduje dę udzielenie zamówień uzupełniających:

okredenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
zgodnie z ustawą Pzp

ll.{.6) Wspólny Słownlk 7amówleń (CPV): 45.31.10.004 , 48-u.oo.0&2, 32.42.2a.o&7.

ll.{.ą 6ży dopuszcza dę złożenie ofurty częściowej: nie.

ll.{.8) Gzy dopuszcza dę złożenie ofeĘ wariantoweJ: nie.

lt.2) czAs TRwAtllA zAnrÓWENlA LuB TERM|N WYKoNANlAlzakończenie: 31.10.2014.

SEKCJA lll: |NFORMAGJE o GHARAKTERZE PRAWNYM' EKoNoMlGł'lYM'
FIN Al.l SOVI'YM I TEC H N lCZtlYM

ilt.1) wADruM
Informacja na temat wadium: ofeńa musi byó zabzpleczona wadium w wysokości 4500 zł
ilr.2) zALlczKl
lll.3) wARuNKt uDzAŁU w PosTĘPoWANlU oRAz oPls sPosoBU DoKoNYwANlA ocENY sPEŁNlANlA
TYCH WARUNKOW

lll. 3'1) Uprawnienia do wykonyłania określonej działalności lub czynności' jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich poiadania
opis sposbu dokonyulania oceny spełniania tego warunku

spełnia/nie spełnia
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lll.3.2) Wiedza i dośviadczenie
opis sposobu dokonyrrania oceny spełniania tego warunku

spełnia/nie spełnia
lll.3.3) Potenciał techniczny
opis sposobu dokonyłanla oceny spełniania tego warunku

spełnia/nie spełnia
lll.3./ł) osoby zdolne do wytltonania zamówienia
opis sposobu dokonyrania oceny spełniania tego warunku

spełnia/nie spełnia

lll.3.5) Sytuacla ekonomlczna I ffnansowa
opis sposobu dokonyrrania oceny spełniania tego warunku

spełnia/nie spełnia

tlt.4) lNFoRmAGrA o ośWnDczENlAcH LuB DoKUMENTACH, JAI(E MA'Ą DosTARcać WY1(oNAWGY
W CELU PoTWERDZEN|A sPĘŁNlANn WARuNKÓW uDaAŁu W PosTĘPowAtllU oRAz
NIEPODLEGANIA WYI(LUCIIENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
lll.4.1) W zakrede wykazanla spełnianla przez wykonawę warunków, o których mowa w ań ź2uś- 7

ustawy' opróe, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

o potwierdzenie posiadania upnarłnień do wykonywania określonej działalnoŚci lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiąek ich posiadania, w szcząÓlności koncesje, zezwolenia lub

licencie;

. określenie dostaw lub usług, ktÓrych dotyczy oboruięek wskazania pzez wykonawcę w tł4lkazie lub

złożenia poświadczeń, w Ęm informacja o dostawach lub usługach nievqykonanych lub wykonanych
nienależycie

vlykaz co najmniej 3 rcbót o podobnym chanakterze i minimum 1 nebrencje potwiedzające wykonanie
rozbudovrry lub modemizacji sieci oraz dostawę spzętu komputerovvego Wraz z konfigutracją którei

realizacja została już zakończona o wańości co najmniej 100 000'00 zł.;

. oświadczenie, że osoby, któ'e Ędą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane

uprawnienia' jeżeli ustawy nakładają obowiąek posiadania takich uprawnień;

. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zwiąanej z
przedmiotem zamówienia.

lll.4.2} W zakrcde potwierdzenia nlepodlegania wykluczeniu na podsławie art A u* 1 ustawn należy
przedłożyć:

. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i inbrmacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odębne przepisy trymagają wpisu do nrjestru lub ewidencji, w celu wykazania bnaku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy' wystawiony nie wcześniei niż 6 miesięcy pzed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofuń;

. aktualne zaŚwiadczenie nłaściwąo naczelnika uzędu skarbowąo potwierdzające, Że wykonavvca nie

zaląa z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał pzewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaląĘch płatnŃci lub wstzymanie w całości wykonania decyzji
vdaściwąo organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące pzed upływęm terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
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. aktualne zaświadczenie ułaściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolnicząo
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonaurca nie zalega z opłacaniem składek na

ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał pzewidz|ane pmu/em zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaląłych płatności lub wstzymanie w całości tłrykonania decyzji
w}aŚciwego organu _ wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące pzd upły'rJem terminu składania

wnioskÓr o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamÓMenia albo składania ofeń;

lll.4. 3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeliwykonawca ma siedziĘ lub miejsce zamieszkania poza terytońum Rzeczypaspolitej Polskiej, pzedkłada:

lll.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzlĘ lub miejsce zamieszkania potwierdzeĄący, Że:

. nie ottmrto jąo likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - tłłystawiony nie wcześniei niż 6 miesięcy pzed
upływem terminu składania wnioskÓw o dopuszczenie do udziału w postęporaniu o udzielenie

zamórienia albo składania ofeń;

. nie zaląa z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał przŃdziane pntwem zudnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaląłych platności lub

wstzymanie w całości tłykonania dwyzji ułaściwego organu _ wystawiony nie wczeŚniej niż 3
miesiące przed upĘtłem terminu składania wniąskÓł o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzie|eniezamówieniaalboskładaniaofuń;

. nie orzeczono rłobec nląo zakazu ubiegania się o zamówienie _ wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępoułaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofuń;

ilr.4.3.2)

. zaŚwiadczenie ułaściwego organu sądon'ego lub administnacyjnąo miejsca zamieszkania albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie okrexślonym w art. 24 ust. 1 pkt 4€ -

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy paed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępouaniu o udzielenie zamÓwienia albo składania ofert;

. zaświadczenie uńaściwego olganu sądorąo lub administmcyjnąo miejsca zamieszkania albo

zamixzkania asoby, którei dokumenty dotyczą w zakresie okrcślonym w ań. 24 ust. 1 pkt 10 -11

ustawy _ wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy pzd upływem terminu składania wnimkór o
dopuszczenie do udzlału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofeń.

lll.4.4) Dokumenty dotyczące przynależnoścl do tej samej grupy kapitałowej

. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałorej w rozumieniu ustauły z dnia16 lutąo 2007

r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo inbrmacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

ilr.6) INNE DOKUiTENTY
lnne dokumenĘ niewymienione w pkt lll.4) albo w pkt lll.5)

1.oświadczenie, że osoby, które będąuczestniczyó wwykonywaniu zamó'wienia posiadaiąwymagane

upnawnienia. 2. zobov,tlęanie do współpnacy, jeżeli Wykonawca będzie korzystał przy realizacji umoły z osób

nie ĘĘcych jąo pracownikami.

SEKCJA IV: PROGEDURA

lv.1) TRYB UDZELENIA zAilÓWlENlA
lv. {. 1 ) Tryb udzie le nia za mówie nia : pzetarg nieograniczony.
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rv.z) KRVTEruA OCENY OFERT
N.2.r) Kryterla ooony ofeń: nainiższa cena.

lv.4) l NFoRilAą'E ADml NISTRACYJNE
lv.4{} Adrcssony internetowe|, na lttórel jesr dosrępna ryecyfikacia islottych warunków zamówienia:
www.imp.edu.pl

Speąfikacię i*ottych warunków zamówienia można uzydtać pod adrcem: rłnrvy.imp.edu.pl lub lnsfftut
Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, Duchnicka 3, bud nr 1, pok. 27.

lv.4.4) Termin cdadania wniodtów o dopuszczenie do udziału w posńępowaniu lub ofień: 14.08.2014
godzina 1o:CB, mieisce: lnstytut Mechaniki Prccyzyjnejw Warszawie, ul. Duchnicka 3, budynek nr 1, Kancdańa
pok. nr 34..

lv.4.5) Termln związania ońĘ: okres w dniach: 14 (od ostatecznąo terminu składania ofuń).

lv.'L1ą cay pzewiduje cę unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienla, w prąlpadku
nieprąznania śodków pochodzących z budżet'l Unii Europej*iej oraz niepodlegających zwrotowl
śnodków z pomocy udzielonej plzez pańśtra członkowcrie Europeid<iego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA)' ltblo mlaĘ być przeznaclone na sfinansowanie całoścl lub części zamówlenla: nie
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