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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:396001-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
2021/S 149-396001

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
Adres pocztowy: al. Lotników 32/46
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-668
Państwo: Polska
E-mail: michal.urbanski@imif.lukasiewicz.gov.pl 
Tel.:  +48 225487743
Adresy internetowe:
Główny adres: http://imif.lukasiewicz.gov.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://imif.lukasiewicz.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: nauka

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa reaktora 100L oraz reaktora 400L
Numer referencyjny: F2/58/2021

II.1.2) Główny kod CPV
38540000 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie, testowanie fabrycznie nowego 
reaktora 100L (1 sztuka) oraz reaktora 400L (1 sztuka) wraz z obsługą gwarancyjną, serwisową, dokumentacją i 
szkoleniami

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
ul. Wólczyńska 133
01-919 Warszawa, Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie, testowanie fabrycznie nowego 
reaktora 100L (1 sztuka) oraz reaktora 400L (1 sztuka) wraz z obsługą gwarancyjną, serwisową, dokumentacją i 
szkoleniami

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 140
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający działając w oparciu o art. 139 ustawy Pzp może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a 
następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie 
braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Przewiduje się udzielenie 
zaliczki, szczegółowe informacje w projektowanych postanowieniach umowy.

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

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełniania tego warunku aby Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 
wykonał co najmniej 1 dostawę 1 reaktora o wartości minimum 400 000,00 zł brutto.
Jeżeli wartość dostawy wyrażona będzie w walucie innej niż PLN, zamawiający dokona jej przeliczenia na 
PLN wg średniego kursu NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu. Jeżeli w dniu 
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, Zamawiający 
przyjmie kurs przeliczeniowy wg ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem ogłoszenia o 
zamówieniu
W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest przedłożyć - na 
wezwanie Zamawiającego:
Wykaz wykonanych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, mających za przedmiot 1 dostawę 1 reaktora o wartości 
minimum 400 000,00 zł brutto wraz z podaniem wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz 
którego dostawa została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta dostawa została 
wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego dostawa była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy
W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 
wykluczenia, wykonawca ma obowiązek złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ)

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym Załącznik 
nr 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia udostępnionej na stronie (https://imif.lukasiewicz.gov.pl/).

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/09/2021
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 08/09/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
https://imif.lukasiewicz.gov.pl/

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
I. Oferta ma być złożona w formie elektronicznej. W celu wstępnego wykazania, że brak jest podstaw do 
wykluczenia z postępowania oraz potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z 
wykonawców zobowiązany jest złożyć Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), który składa się 
również w formie elektronicznej. Forma elektroniczna – forma z podpisami kwalifikowanymi elektronicznymi.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania ofert opisane zostały w Instrukcji użytkownika 
systemu dostępnej pod adresem (https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje).
II. 1) Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o 
których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
III. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawca zobowiązany jest przedłożyć – na wezwanie 
zamawiającego:
1.1. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
1.2. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp, 
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
1.3. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp dotyczącej 
orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem środka karnego, wystawioną nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed jej złożeniem;
1.4. oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 
ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o 
których mowa w:
— art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
— art. 108 ust. 1. pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 
tytułem środka zapobiegawczego,
— art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na 
celu zakłócenie konkurencji,
— art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
1.5. Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, (Dz.U. z 
2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia 
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 
przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej.
IV. W przypadku wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej oraz wykonawców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do osoby 
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykaz dokumentów i oświadczeń 
został określony w rozdz. VII pkt 2 SWZ udostępnionej na stronie (https://imif.lukasiewicz.gov.pl/).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/07/2021
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