Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
www.wil.waw.pl

Zegrze: BUDOWA PRZYŁĄCZA ŚWIATŁOWODOWEGO DO
WOJSKOWEGO INSTYTUTU ŁĄCZNOŚCI w formule zaprojektuj i
wybuduj
Numer ogłoszenia: 14142 - 2015; data zamieszczenia: 20.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowy Instytut Łączności , Zegrze Południowe, ul. Warszawska 22a,
05-130 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6885543, 6885560, faks 22 7822134.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wil.waw.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA PRZYŁĄCZA
ŚWIATŁOWODOWEGO DO WOJSKOWEGO INSTYTUTU ŁĄCZNOŚCI w formule zaprojektuj i
wybuduj.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest opracowanie wszelkiej, niezbędnej dokumentacji projektowej (technicznej i
formalno-prawnej) oraz budowa, zgodnie z tą dokumentacją, przyłącza światłowodowego od węzła
sieci PIONIER w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 65/79 (budynek Centrum LIM, serwerownia
poziom -2, szafa operatora sieci PIONIER: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe) do Wojskowego Instytutu Łączności w Zegrzu
Południowym przy ul. Warszawskiej 22a (budynek nr 29, serwerownia CyberSecLab). Przyłącze
światłowodowe wykonane musi być kablem światłowodowym ułoŜonym w istniejącej kanalizacji
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kablowej oraz odcinkowo w zaprojektowanym i wybudowanym, w ramach niniejszego zamówienia,
doziemnym rurociągu kablowym składającym się z 2 rur typu HDPE 32/2,9. Kabel światłowodowy
musi zawierać co najmniej 24 włókna światłowodowe zgodne z zaleceniem ITUT G.652D. Opis
przedmiotu zamówienia jest szczegółowo opisany w załączniku nr 10 do specyfikacji pt.
Specyfikacja techniczna budowy przyłącza światłowodowego. Wymagania dotyczące przedmiotu
zamówienia: Kabel światłowodowy układany będzie w istniejącej kanalizacji kablowej ORANGE
POLSKA (OPL) zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi dla nr kabla TRRUIDS/nr2/TG/2015,
nr kabla TRRUIDS/nr3/TG/2015, kabla TRRUIDS/nr1/TG/2015 na odcinkach: Centrum LIM
(Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79) - studnia kablowa OPL (Warszawa, ul. Modlińska/Dębowa),
studnia kablowa OPL (Jabłonna, ul. Modlińska 3) - studnia kablowa OPL (Wieliszew, ul.
Warszawska/Wczasowa), studnia kablowa OPL (Wieliszew, rejon skrzyŜowania drogi krajowej nr
61 z drogą wojewódzką nr 631, działka 63) - studnia kablowa OPL (Zegrze Południowe, ul.
Warszawska 22, wjazd do jednostki wojskowej), o łącznej długości 33,2 km. Częścią zadania jest
budowa odcinków rurociągu kablowego typu 2xHDPE32/2,9 w miejscach, w których kanalizacja
kablowa nie występuje. Zaleca się, aby nowe odcinki rurociągu kablowego lokalizowane były w
pasach drogowych dróg publicznych. Lokalizowanie rurociągów w innych gruntach kaŜdorazowo
wymaga akceptacji Zamawiającego. Łączna długość trasowa kanalizacji kablowej i rurociągu
kablowego nie moŜe być większa niŜ 40 km. W istniejącej kanalizacji kablowej oraz nowym,
zrealizowanym w ramach niniejszego zadania rurociągu kablowym ułoŜony zostanie kabel
światłowodowy, o konstrukcji wielotubowej (min. 4 tuby o średnicy 2,4mm, po 6 włókien
światłowodowych w kaŜdej tubie) z centralnym elementem wytrzymałościowym, wzmocniony, o
maksymalnej średnicy 12,3 mm (typu Z-XXOTKtsdD 24J). Wprowadzenia do budynków wykonać
naleŜy z wykorzystaniem odcinków kabli światłowodowych w powłoce z tworzywa
bezhalogenowego, nierozprzestrzeniającego płomienia (typu ZW-NOTKtsdD 24J). UŜyte w
dokumentacji przetargowej nazwy urządzeń i materiałów naleŜy rozumieć jako przykładowe
parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza moŜliwość
zaoferowania równowaŜnego przedmiotu zamówienia. Za równowaŜny przedmiot zamówienia
Zamawiający uzna oferowany przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i
jakościowych takich samych lub zbliŜonych (lecz nie gorszych) do tych, które zostały określone w
SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym
istotne jest to, Ŝe produkt równowaŜny to produkt, który nie jest identyczny, toŜsamy z produktem
referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliŜone do produktu
referencyjnego cechy i parametry. W przypadku zaproponowania produktu równowaŜnego
Wykonawca dołączy do oferty wszystkie dane techniczne (dokładny opis) umoŜliwiające jego
porównanie z parametrami określonymi przez Zamawiającego. W szczególności koszty
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udostępnienia istniejących odcinków kanalizacji lub rurociągu kablowego innych niŜ OPL nie mogą
być większe aniŜeli koszty jakie Zamawiający będzie ponosił z tytułu wykorzystania kanalizacji
kablowej OPL.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.23.00-5, 32.56.20.00-0, 71.32.00.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga w przedmiotowym postępowaniu wniesienia
wadium. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany
wnieść, na czas związania ofertą, wadium w wysokości: - 29 000,00 zł (dwadzieścia dziewięć
tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 04.02.2015 r. do godz.11:00 W
zaleŜności od wyboru Wykonawcy, wadium moŜe być wniesione: w pieniądzu, przelewem na konto
Zamawiającego Wojskowego Instytutu Łączności Nr rachunku ING Bank Śląski S.A. 89 1050 1012
1000 0023 5787 1413 z dopiskiem Budowa przyłącza światłowodowego do Wojskowego Instytutu
Łączności. Skuteczne wniesienie wadium przelewem oznacza obecność wymaganej kwoty wadium
na koncie Zamawiającego w wyŜej wymienionym terminie, czyli datą wpłaty wadium jest data
wpływu na konto, a nie data złoŜenia przelewu. w formie dopuszczonej przez art. 45 ust. 6 pkt 2-5
Prawa zamówień publicznych dowodem wniesienia wadium będzie załączony do oferty oryginał
tego dokumentu. W przypadku stwierdzenia przez zamawiającego, Ŝe wadium nie zostało
wniesione w wyznaczonym czasie i formie, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art 24 ust. 2 pkt 2 Prawa zamówień publicznych.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaŜnieniu postępowania. Wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w spra¬wie
zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, jeŜeli jego
wniesienia Ŝądano. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie zwrócić wadium na pisemny
wniosek Wykonawcy który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający
Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeŜeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi
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wadium w terminie określonym przez zamawiającego. JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu,
zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym
było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zamawiający
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, nie złoŜył dokumentów lub oświadczeń, o
których mowa w art. 25 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, lub pełnomocnictw, chyba Ŝe
udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŜących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium
wraz z odsetkami, jeŜeli wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w
sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; nie wniósł wymaganego
zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy; zawarcie umowy w sprawie zamówienia
publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie wykonawc
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, jeŜeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga
posiadania specjalnych uprawnień

•

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna spełnienie warunku określonego w pkt. b) jeŜeli Wykonawca: w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonał co najmniej 2 roboty
budowlano-instalacyjne obejmujące swym zakresem budowę linii światłowodowej o
łącznej długości 40 km w tym budowa rurociągu kablowego o długości min. 2 km oraz
załączy dokument potwierdzający, Ŝe roboty ta zostały wykonane lub są wykonywane
naleŜycie. Podstawowymi dowodami są: poświadczenia pochodzące od wystawcy
dokumentu określające prawidłowość wykonanych prac z tym, Ŝe w odniesieniu do nadal
wykonywanych robót okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie
wcześniej niŜ na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; jeŜeli z
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczenia, moŜe złoŜyć oświadczenie o naleŜytym wykonaniu robót

•

III.3.3) Potencjał techniczny
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna spełnienie warunku określonego, jeŜeli Wykonawca wykaŜe Ŝe
dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia osobami zdolnymi
wykonać zamówienie, tj. posiadającymi następujące doświadczenie i kwalifikacje: co
najmniej jednym kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane: w
specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń, co najmniej jednym projektantem, który
posiada uprawnienia budowlane: w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń.
odpowiednio licznym zespołem instalatorów i monterów, przeszkolonych w zakresie robót
budowlano-instalacyjnych objętych niniejszym zamówieniem.

•

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna spełnienie warunku określonego, jeŜeli Wykonawca wykaŜe Ŝe
dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia osobami zdolnymi
wykonać zamówienie, tj. posiadającymi następujące doświadczenie i kwalifikacje: co
najmniej jednym kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane: w
specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń, co najmniej jednym projektantem, który
posiada uprawnienia budowlane: w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń.
odpowiednio licznym zespołem instalatorów i monterów, przeszkolonych w zakresie robót
budowlano-instalacyjnych objętych niniejszym zamówieniem.

•

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

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

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
naleŜy przedłoŜyć:
•

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i
wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących
najwaŜniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób naleŜyty
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oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone;
•

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

•

oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, naleŜy przedłoŜyć:
•

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

•

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeŜeli 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 niŜ 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 takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
JeŜeli 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, Ŝe:
•

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej
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•

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

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp JeŜeli Wykonawca, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części
zamówienia, Zamawiający Ŝąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
wykaz co najmniej 2 (dwóch) robót budowlano-instalacyjnych o łącznej długości 40 km linii
światłowodowej w tym budowa rurociągu kablowego o długości min. 2 km wraz z podaniem ich
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących
najwaŜniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób naleŜyty oraz
wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

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 - 95

•

2 - Termin realizacji robót - 5
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje zmiany w umowie dotyczące przedmiotu zamówienia w następujących
przypadkach: a) zmiany obowiązujących przepisów prawa, b) uzasadnionych przyczyn
technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania umowy, c)
jeŜeli zmiana jest korzystna dla Zamawiającego. d) w sytuacji wystąpienia problemów finansowych
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po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego niezaleŜnych. Zmiana postanowień umowy moŜe
dotyczyć m.in. zmiany zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia, terminu realizacji itp. w takiej
sytuacji zmianie ulegnie umowa w zakresie koniecznym do jej prawidłowej realizacji i zostanie
wprowadzona aneksem. e) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia, zarówno ze
strony Zamawiającego, jak i Wykonawcy, zmiana danych teleadresowych, zmiany osób
reprezentujących strony itp. podobne zmiany nie stanowią istotnej zmiany umowy w rozumieniu art.
144 ustawy. f) w sytuacjach uzasadnionych - zmiany Podwykonawcy, po przedstawieniu
Zamawiającemu podpisanej umowy pomiędzy Wykonawcą o Podwykonawcą na wykonanie roboty
budowlanej. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną
umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), b) zmiana danych teleadresowych, c) zmiana osób
wskazanych do kontaktów między stronami. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt. 3
jest złoŜenie wniosku przez Stronę inicjującą zmianę zawierającego: a) opis propozycji zmiany, b)
uzasadnienie zmiany, c) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w Umowie,
jeŜeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, d) opis wpływu zmiany na termin
wykonania Umowy Zmiany o których mowa w pkt. 2 b) mogą zostać dokonane jeŜeli zachodzą i są
ich uzasadnieniem niŜej wymienione okoliczności: a) obniŜenie kosztu wykonania robót lub kosztu
eksploatacji (uŜytkowania obiektu) , b) poprawa jakości lub podniesienia sprawności ukończonych
robót budowlanych, c) zmiany obowiązujących przepisów lub obowiązek dostosowania do
obowiązujących przepisów, 6. Ponadto zmiany o których mowa w pkt. 2 mogą dotyczyć : a)
Ustawowej zmiany stawki podatku VAT, b) Aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny i
technologiczny, c) Zmiany w wykazie osób (załącznik nr 7 do SIWZ) przedstawionych w ofercie na
równorzędnych. Zamawiający dopuszcza równieŜ zmiany w zakresie rzeczowym robót, które
pociągać będą za sobą nieistotne zmiany projektu budowlanego (w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane). W takim przypadku sporządzony zostanie protokół konieczności, który po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego, stanowił będzie podstawę do wykonania robót zamiennych.
WyŜej wskazane zmiany zostaną wprowadzone w postaci aneksu do umowy w sprawie zamówienia
publicznego w przypadku zaistnienia zdarzeń wymienionych w pkt. 3 SIWZ. Wszystkie powyŜsze
postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający moŜe wyrazić zgodę. Nie stanowią
jednocześnie zobowiązania do wyraŜenia takiej zgody.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.wil.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Wojskowy
Instytut Łączności ul. Warszawska 22 A 05-130 Zegrze.
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IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
04.02.2015 godzina 11:00, miejsce: Wojskowy Instytut Łączności ul. Warszawska 22 A 05-130
Zegrze Kancelaria Jawna.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2.
Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury
informatycznej nauki, Poddziałanie 2.3.1 Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej
nauki, Poddziałanie 2.3.2 Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci
cyfrowej, Poddziałanie 2.3.3 Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług
teleinformatycznych, Projekt Nr POIG 02.03.00-14-106/13.
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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
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