Warszawa: Dostawa do siedziby Zamawiającego dwóch fabrycznie nowych
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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy , ul. Czerniakowska 16,
00-701 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 613 46 19, 623 36 98, faks 22 623 36 93.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.ciop.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowy Instytut Badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa do siedziby Zamawiającego dwóch fabrycznie
nowych modułów systemu bezprzewodowej transmisji sygnałów drgań (odbiornik i nadajnik).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Specyfikacja modułów systemu
bezprzewodowej transmisji sygnałów drgań (odbiornik i nadajnik) - 2 szt. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do
siedziby Zamawiającego dwóch fabrycznie nowych modułów systemu bezprzewodowej transmisji sygnałów drgań
(odbiornik i nadajnik) o parametrach i cechach podanych poniżej. W cenie muszą być zawarte koszty dostawy do
siedziby CIOP - PIB w Warszawie.Wymagane minimalne cechy i parametry modułów systemu bezprzewodowej
transmisji sygnałów drgań (odbiornik i nadajnik) zwane dalej Urządzeniem:- przesyłanie sygnału drgań z zakresu
częstotliwości co najmniej: DC - 1500 Hz, - odległość przesyłania sygnału co najmniej 500 m, - kompatybilność z
piezoelektrycznymi przetwornikami drgań mechanicznych typu ICP, - praca w czasie rzeczywistym, - możliwość
jednoczesnego przesyłania 6 sygnałów (dwa 3-kanałowe moduły), - co najmniej 12-bitowe przetwarzanie sygnału, wymiary pojedynczego nadajnika nie większe niż: 180 x 120 x 60 mm, - waga pojedynczego nadajnika: nie większa
niż 1,0 kg. Warunki gwarancji obejmujące co najmniej: 1. Wykonawca zapewnia Zamawiającego o dobrej jakości
Urządzenia, jego należytym, prawidłowym funkcjonowaniu i udziela Zamawiającemu gwarancji na okres minimum
dwunastu miesięcy od daty podpisania przez Komisję Protokołu Odbioru. 2. Naprawy gwarancyjne będą świadczone
przez Wykonawcę w siedzibie producenta nieodpłatnie o ile uszkodzenia nie nastąpiły z winy Zamawiającego. Koszty
transportu Urządzenia do naprawy ponosi Zamawiający. 3. Zamawiający może zgłaszać uszkodzenia prowadzącemu
serwis gwarancyjny w dni robocze pocztą elektroniczną podając opis uszkodzenia. 4. Maksymalny czas naprawy
gwarancyjnej Urządzenia zgodny z określonym w warunkach gwarancji producenta wynosi ... dni. Czas naprawy
gwarancyjnej nie obejmuje udokumentowanego czasu dostawy do producenta i czasu powrotu Urządzenia od
producenta. 5. W przypadku niedotrzymania terminu naprawy Urządzenia, o którym mowa w pkt 4, Zamawiający
może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1 procenta wynagrodzenia netto, za każdy dzień opóźnienia.
W przypadku, gdy opóźnienie przekroczy maksymalny czas naprawy określony w pkt 4 Wykonawca na wezwanie
Zamawiającego dokona wymiany Urządzenia na inne fabrycznie nowe w terminie nie dłuższym niż termin dostawy. 6.
Po każdej naprawie gwarancyjnej okres gwarancji ulega automatycznemu przesunięciu o czas trwania naprawy. 7.
Wykonawca zapewnia odpłatny serwis pogwarancyjny Urządzenia na życzenie Zamawiającego, w okresie co najmniej
dwóch lat od daty upływu okresu gwarancji.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.58.10.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) 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.2) ZALICZKI


Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: tak

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 spełnieniu 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, 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

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.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których
ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

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: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.ciop.pl - aktualności - zamówienia publiczne wszczęte
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, pok. 326.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.05.2012 godzina
10:00, miejsce: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701
Warszawa, pok. 335 - Kancelaria.
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

