
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:

www.itl.waw.pl; bip.itl.waw.pl

Warszawa: Dostawa aparatury optycznej dla Laboratorium Metrologii Elektrycznej,
Elektronicznej i Optoelektronicznej Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego w
Warszawie.
Numer ogłoszenia: 89881 - 2016; data zamieszczenia: 16.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Łączności, Państwowy Instytut Badawczy , ul. Szachowa 1, 04-894
Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5128100, faks 022 5128625.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.itl.waw.pl

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

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa aparatury optycznej dla
Laboratorium Metrologii Elektrycznej, Elektronicznej i Optoelektronicznej Instytutu Łączności-
Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
dostawa aparatury optycznej dla Laboratorium Metrologii Elektrycznej, Elektronicznej i
Optoelektronicznej Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Przetarg
został podzielony na 3 części. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na jedną lub więcej części.
Część 1 - zestaw laserów przestrajalnych - 1 kpl Część 2 - dioda laserowa ze sterownikiem - 1 kpl Część 3
- zestaw do kalibracji mierników mocy promieniowania optycznego - 1 kpl Opis przedmiotu zamówienia
został szczegółowo określony w Załączniku nr 1 do SIWZ..

II.1.5)
 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.63.61.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
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II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Postępowanie prowadzone jest bez obowiązku wnoszenia wadium.

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

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: spełnią niżej wymienione
warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy dotyczące: a) posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymogów w tym
zakresie poprzestając na oświadczeniu Wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: spełnią niżej wymienione
warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy dotyczące: b) posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymogów w tym zakresie poprzestając na
oświadczeniu Wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: spełnią niżej wymienione
warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy dotyczące: c) dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. Zamawiający nie formułuje
szczegółowych wymogów w tym zakresie poprzestając na oświadczeniu Wykonawcy zgodnie
z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: spełnią niżej wymienione
warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy dotyczące: d) dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia. Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymogów w tym
zakresie poprzestając na oświadczeniu Wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: spełnią niżej wymienione
warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy dotyczące: e) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymogów w tym zakresie poprzestając na
oświadczeniu Wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

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:

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;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na
zasoby innych podmiotów, które będą  brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada
także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym
w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:

III.4.3.1) 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;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista  podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia  16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do
grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółowy opis oferowanego przedmiotu
zamówienia, lub katalog producenta, (wskazujące oferowany typ, rodzaj, model, producenta) pozwalające
na ocenę zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami SIWZ. 2) Formularz ofertowy -
wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SIWZ; 3) Pełnomocnictwo potwierdzające umocowanie osób
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do podpisania oferty - jeśli dotyczy.

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 - 90
2 - Gwarancja - 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.itl.waw.pl; http://bip.itl.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Łączności-
Państwowy Instytut Badawczy ul. Szachowa 1 04-894 Warszawa pok. 266, I piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.06.2016
godzina 10:00, miejsce: Instytut Łączności- Państwowy Instytut Badawczy ul. Szachowa 1 04-894
Warszawa recepcja/pokój nr 146.

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

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: zestaw laserów przestrajalnych - 1 kpl.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
dostawa zestawu laserów przestrajalnych - 1 kpl Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo
określony w Załączniku nr 1 do SIWZ..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.63.61.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 56.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 90
2. Gwarancja - 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: dioda laserowa ze sterownikiem - 1 kpl.
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1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
dostawa diody laserowej ze sterownikiem - 1 kpl Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo
określony w Załączniku nr 1 do SIWZ..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.63.61.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 56.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 90
2. Gwarancja - 10

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: zestaw do kalibracji mierników mocy promieniowania optycznego - 1 kpl.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
dostawa zestawu do kalibracji mierników mocy promieniowania optycznego - 1 kpl Opis
przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w Załączniku nr 1 do SIWZ..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.63.61.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 56.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 90
2. Gwarancja - 10
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