
Sopot, 10 kwiecień 2009 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 249000 euro

MODERNIZACJA I REMONT
SIŁOWNI S/Y „OCEANIA”

(projekt i wykonanie)

opracowana i ogłoszona na podstawie :
Prawa Zamówień Publicznych (Tekst Ujednolicony /Dz. U.nr.223, poz. 1655

 z dnia 29 listopada 2007 r.

przez Zamawiającego.

INSTYTUT OCEANOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK
ul. Powstańców Warszawy 55

81-712 Sopot
tel: 058 551 72 81
fax: 058 551 21 30

e-mail : office@iopan.gda.pl

Nr ogłoszenia w BZP
101486-2009
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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art.39 Prawa Zamówień Publicznych (Tekst Ujednolicony /Dz. U.nr.223, poz. 1655 z 
dnia 29 listopada 2007 r.) - zwanego dalej Prawem Zamówień Publicznych, Zamawiający – 
Instytut Oceanologii PAN w Sopocie zaprasza do składania ofert w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości powyżej 249000 euro na:
Modernizacja i remont siłowni s/y „Oceania” 
Numer PKWiU statku s/y 'Oceania” - 35.11.33-93.40.

I. Projekt
Zgodnie z niniejszą specyfikacją wykonać projekt wstępny modernizacji i remontu 
s/y„Oceania”. Dokonać wymaganych uzgodnień w Polskim Rejestrze Statków. Sporządzić 
projekt wykonawczy. 
Uzyskać akceptację zamawiającego na zastosowane rozwiązania projektowe.

II. Zespół napędowy
Demontaż obecnego układu napędowego ( silnik WOLA 72H12A, przekładnia, wał, śruba 
nastawna ). Wybór nowego układu napędowego o następujących, sugerowanych parametrach: 
Silnik o mocy około 600 kW przy 1500-1800 obr/min. Układ silnika; 12 cylindrów w 
układzie V. Maksymalne gabaryty silnika (bez przekładni); długość 2200mm, szerokość 1400 
mm, wysokość 1300 mm. Maksymalna średnica nowej śruby nastawnej 1500 mm. Rozruch 
silnika - elektryczny.
Przekładnia z dodatkowym wyjściem mocy dla prądnicy wałowej o mocy rzędu 80 kW. 
Prądnica z automatyką umożliwiającą załączenie do sieci statkowej bez black-out.
Instalacja prądnicy wałowej połączona z przebudową Głównej tablicy rozdzielczej. Położenie 
torów kablowych niezbędnych dla prądnicy wałowej.
Projekt nowej linii wału wraz z ewentualnymi zmianami konstrukcji kadłuba.
Niezbędne zmiany w systemie rurociągów gazów spalinowych, nowy tłumik i łapacz iskier 
silnika. Dodatkowo, niezbędny będzie demontaż, przegląd (wymiana), montaż podgrzewacza 
wody sanitarnej w systemie spalin agregatów prądotwórczych. Montaż nowego zespołu 
napędowego. Po zakończeniu prac montażowych izolacja akustyczna szybu maszynowego.
Silnik spełniajacy w pełni wymagania armatora to MTU 12V2000M60, lub równoważny.
Silnik powinien być dostarczony z dokumentacją w języku polskim oraz z kompletem 
niezbędnych narzędzi i części zamiennych.

III. System wentylacji siłowni
Wymiana na bardziej wydajne obecnych wentylatorów, nawiewowego i wyciągowego 
siłowni. Montaż dodatkowego kanału do nawiewu turbosprężarek silnika. Czyszczenie i 
konserwacja obecnych kanałów wentylacyjnych, wymiana części osprzętu.

IV. System wody morskiej
Zaprojektować zmianę przebiegu rurociagów w celu optymalizacji przebiegu. Główne 
rurociągi wody morskiej takie jak magistrala kingstonowa, rurociagi doprowadzające wodę 
morską do agregatów pradotwórczych i silnika głównego wykonać z cuniferu. Zaprojektowac 
system dozowania chemikalii do wody morskiej. Wymiana części zaworów na systemie wody 
morskiej na zawory ze stali nierdzewnej lub z brązu.

2



V. System paliwowy
Przebudowa dotychczasowych zbiorników balastowych 1LB, 1PB o łącznej pojemności ok. 
13m3 na zbiorniki paliwowe. Wykonanie nowych obliczeń statecznosci statku.
Obecnie zbiorniki 1LB i 1PB przystosowane są do transportu wody pitnej.
Demontaż części rurociągów balastowych i wody sanitarnej. Zmiany w systemie rurociągów 
transportu paliwa. Należy rozważyć możliwość zdalnego pomiaru poziomu paliwa w 
zbiornikach. Zdalne zawory zamykane mechanicznie zastąpić zaworami sterowanymi 
pneumatycznie (6 bar ). W nowych zbiornikach wykonać niezbędną armaturę. Wymiana 
pompy transportu paliwa na bardziej wydajną.

VI. System wody sanitarnej
Demontaż i montaż nowego elektrycznego podgrzewacza wody sanitarnej. Nowy 
podgrzewacz wykonać wg. posiadanej przez armatora dokumentacji lub zakupić gotowy. 
Wymiana części skorodowanej armatury.

VII. Odsalarka osmotyczna
Montaż odsalarki wraz z armaturą i rurociągami. Sugerowana wydajność odsalarki 3 do 4 
t/dobę przy temperaturze wody zaburtowej 5 st.C. Pobór wody morskiej niezależny od 
magistrali kingstonowej.
Odsalarka powinienna być dostarczona z dokumentacją w języku polskim oraz z kompletem 
niezbędnych narzędzi i części zamiennych.

VIII. System oczyszczania ścieków
Demontaż obecnie istniejącej oczyszczalni, demontaż zbiornika retencyjnego ścieków 
czarnych. Demontaż systemu rurociągów ścieków szarych w obrębie siłowni.
Wg. posiadanych rysunków wykonać ze stali kwasoodpornej nowy zbiornik retencyjny o 
pojemności 0.63 m3 wraz  z armaturą. Nowa oczyszczalnia ma przyjmować ścieki czarne i 
szare w ilości stosownej dla 36 osób. Maksymalne gabaryty oczyszczalni: długość 2000 mm, 
szerokość 1500 mm, wysokość 1700 mm.
Montaż nowego zbiornika retencyjnego, wymiana pompy rozdrabniającej, montaż na nowych 
fundamentach oczyszczalni ścieków. Niezbędne zmiany w przebiegu rurociągów. Należy 
przewidzieć możliwość awaryjnego zrzutu ścieków za burtę. Demontaż istniejącego zbiornika 
ścieków szarych.
Oczyszczalnia ścieków powinienna być dostarczona z dokumentacją w języku polskim oraz z 
kompletem niezbędnych narzędzi i części zamiennych.

IX. Odolejacz wody zęzowej
Demontaż i montaż nowego odolejacza. Sugerowana wydajność odolejacza 0.5m3/h. 
Prawdopodobnie konieczny będzie montaż na odlocie odolejacza filtra doczyszczającego. 
W niezbędnym zakresie zmiany w systemie rurociągów.
Odolejacz powinien być dostarczony z dokumentacją w języku polskim oraz z kompletem 
niezbędnych narzędzi i części zamiennych.

X. System zęzowo balastowy
Konserwacja i malowanie zęz siłowni wraz z przebiegającymi tam rurociągami. Obecnie brak 
jest możliwości spływu wody zęzowej z rufowej części siłowni. Należy zainstalować 
dodatkową studzienkę zęzową lub umożliwić  spływ wody pomiędzy wbudowanymi w tym 
miejscu zbiornikami dennymi.

XI. Chłodnia prowiantowa i klimatyzacja
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Całkowita wymiana izolacji i oblachowania komór chłodni. Wymiana drzwi komór i 
armatury. Wymiana parowników. Wykonanie nowych, częściowo przesuwnych półek w 
komorach.
Demontaż  istniejącej  i  montaż  nowej  sprężarki  klimatu.  Nowa  sprężarka  chłodzona 
powietrzem, semihermetyczna o regulowanej wydajności.
Sprężarka powinienna być dostarczona z dokumentacją w języku polskim oraz z kompletem 
niezbędnych narzędzi i części zamiennych.

XII. Termin modernizacji i remontu
Planowany termin modernizacji i remontu: od 1 .01.2010 do 31.03.2010.

XIII. Terminy płatności
Oferent  przedstawi  w  ofercie  przewidywane  terminy  płatności  i  przybliżone  kwoty  za 
realizację  wybranych  etapów  modernizacji  (np.  projekt,  zespół  napędowy,  oczyszczalnia 
ścieków, i inne) niezbędne do prawidłowego przebiegu modernizacji i remontu.

XIV. Gwarancje
Zamawiający wymaga aby montaż urządzeń firmowych nie skutkował utratą ich gwarancji. 
Wykonawca udziela zamawiajacemu gwarancji na wszystkie prace własne.

XV. Nadzór
Wszystkie prace podlegające nadzorowi klasyfikatora muszą być przekazane inspektorom 
PRS, a stosowne dokumenty przekazane armatorowi.

XVI. Koszty dodatkowe 
W przypadku przebudowy s/y „Oceanii”  poza Trójmiastem koszty utrzymania  niezbędnej 
załogi (w tym podróże związane z wymianą  załogi  – raz w tygodniu),  koszty utrzymania 
przedstawicieli armatora, koszty ich podróży oraz koszty związane z przemieszczaniem statku 
do miejsca modernizacji i remontu – ponosi wykonawca.

Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych 
CPV: 50245000-4 

2. WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  SPOSÓB  DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 

2.1 O zamówienie publiczne może ubiegać się Oferent, który spełnia warunki zawarte w 
art.22 ust.1 PZP tzn:
1/ posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
2/ posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
3/  znajduje  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie 

zamówienia 
4/ nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w świetle art.24 

ust.1
2.2 Osoby upoważnione przez oferenta do wykonania przedmiotu zamówienia muszą mieć 

odpowiednie uprawnienia.
2.3 Ocena spełnienia warunków wymaganych od Oferentów zostanie dokonana w systemie 

„ spełnia / nie spełnia”, na podstawie dokumentów wymienionych w pkt. 3.
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3. WYKAZ  DOKUMENTÓW,  JAKIE  MAJĄ  DOSTARCZYĆ  OFERENCI,  W  CELU 
POTWIERDZENIA  SPEŁNIENIA  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU 
ORAZ DOKUMENTÓW DODATKOWYCH

3.1  Ocena  spełnienia  warunków  zostanie  dokonana  na  podstawie  następujących 
dokumentów:
1/ oświadczenie Oferenta w trybie art.22 ust 1 Prawa Zamówień Publicznych (załącznik 

nr.1 do wzoru oferty);
2/ aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający dopuszczenie oferenta do obrotu 
prawnego  w  zakresie  objętym  zamówieniem,  wystawione  nie  wcześniej  niż  sześć 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dołączyć do oferty jako zał. nr 2)

3/  aktualnych  zaświadczeń  o  nie  zaleganiu  z  opłaceniem  składek  na  ubezpieczenie 
społeczne, zdrowotne i fundusz pracy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz o 
nie zaleganiu z opłaceniem podatków w Urzędzie Skarbowym ( dołączyć do oferty 
jako zał. 3 i 4)

4/  aktualna  informacja  z  Krajowego  Rejestru  Karnego  w  zakresie  określonym  w 
artykule 24 ust.1 pkt 4 do 9 Ustawy Prawo zamówień publicznych wystawiona nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

3.2 Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentu w 
niewłaściwej  formie  spowoduje  wykluczenie  Oferenta  z  postępowania,  zgodnie  z 
art.24 ust 2 pkt.3 PZP i odrzucenie jego oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 5.

3.3 Dokumenty dodatkowe:
1/ Aktualne świadectwa (certyfikaty) uznania towarzystw klasyfikacyjnych (polskich, 
międzynarodowych) w zakresie planowanej modernizacji (modernizacja maszynowni 
i kadłuba statku)
2/ Rekomendacje z przeprowadzonych remontów z ostatnich 3 lat w zakresie przebu-
dowy siłowni statkowej o wielkości powyżej 300 kW.
3/ Oświadczenie o dacie początku działalności stoczniowej

4. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM
Kwota wadium wynosi: 65 000 zł. 
Wadium może być złożone w jednej z następujących form najpóźniej do dnia 
2009-06-07:
poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, 
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
gwarancja bankowa,
gwarancje ubezpieczeniowe,
weksel z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 
kredytowej,
przelew na konto Instytutu Oceanologii PAN – Bank Milenium S.A. 58 1160 2202 
0000 0000 6192 0486

5.  INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO  Z 
OFERENTAMI  W  ZAKRESIE  UDZIELANIA  WYJAŚNIEŃ  DOTYCZĄCYCH 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

5.1 Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokonane będą 
w trybie i terminach określonych w art. 38 PZP

5.2 Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokonane będą 
w  języku  polskim.  Dokumentacja  statku  s/y  „Oceania”  jest  sporządzona  w  języku 
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polskim i w tak kopie zostaną przekazane oferentowi na jego pisemną prośbę. Opłata za 
jedną stronę kserokopii wynosi 1 zł.

5.3  Oferent  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, bez podania źródeł zapytania.

5.4  Zgodnie  z  art.27  Prawa  Zamówień  Publicznych  wnioski,  zawiadomienia  oraz 
Informacje  Zamawiający  i  Oferenci  przekazują  pisemnie.  Oświadczenia,  wnioski, 
zawiadomienia  oraz  informacje  przekazane  za  pomocą  telefaksu  lub  drogą 
elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed 
upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

5.5 W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, 
Zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
a zmiany ujawni na stronie www.iopan.gda.pl/bip

5.6. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest:

      mgr inż. Kazimierz Groza
       tel. 58 551 72 81 w 223, 58 73 11 823
       kom. 693 022 068
        E - mail  groza@iopan.gda.pl
    
Adres kontaktowy:
       Instytut Oceanologii PAN
       ul. Powstańców Warszawy 55
       81-712 Sopot
       tel 058 73 11 823; 058 551 72 81
       fax 058 551 21 30
       e mail office@iopan.gda.pl

             godziny pracy: poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 – 15:00.

5.6. Wizja lokalna. W związku z bierzącą eksploatacją statku, wyznaczamy następujące 
terminy wizji lokalnych na statku s./y „Oceania”. 

1. dnia 14.04.2009 r. w godz. 09:00 do 15:00
2. dnia 04.05.2009 r. w godz. 09:00 do 15:00
3. dniach 13.05.2009 r. w godz. 09:00 do 15:00
4. dniach 18, 19.05.2009 r. w godz. 09:00 do 15:00
5. dniach od 01.06 do 05.06.2009 r. w godz. 09:00 do 15:00

Wizja lokalna odbędzie się w miejscu cumowania to jest Port Gdański, Nabrzeże 
Zbożowe, ul Starowiślna.
W czasie wizji lokalnej upoważnieni przedstawiciele armatora odpowiedzą na wszelkie 
szczegółowe pytania dotyczące modernizacji i remontu s/y „Oceania”.

6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

6.1 Oferta oraz inne dokumenty przetargowe muszą być sporządzone w języku polskim. 
Dopuszcza  się  aby oferent  zagraniczny przedstawił  dokumenty  w innym języku  niż 
polski pod warunkiem jednoczesnego załączenia tłumaczenia tych dokumentów przez 
tłumacza przysięgłego.

6.2  Oferent  przedstawi  ofertę  zgodną  z  PZP,  której  treść  odpowiada  treści  SIWZ, 
zgodnego z wzorem oferty – Załącznik nr 1.

6.3 Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Oferent przedłoży więcej niż jedną 
ofertę, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone na podstawie art.89 ust.1 pkt 
1 PZP.
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6.4  Oferent  poniesie  wszelkie  koszty  związane  z  przygotowaniem  i  złożeniem oferty. 
Zaleca  się,  aby  Oferent  zdobył  wszelkie  informacje,  które  mogą  być  konieczne  do 
prawidłowego przygotowania oferty.

6.5 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
6.6  Obowiązuje  sporządzenie  oferty  w  języku  polskim,  na  maszynie  do  pisania, 

komputerze lub inną trwałą i  czytelną techniką oraz podpisania przez osobę (osoby) 
upoważnioną  (upoważnione)  do  reprezentowania  Oferenta  na  zewnątrz  i  zaciągania 
zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

6.7  Strony  oferty  powinny  być  kolejno  ponumerowane,  począwszy  od   numeru  1  na 
pierwszej  stronie oferty.  Zamawiający dopuszcza nie stawianie numerów na pustych 
stronach.

6.8 Strony oferty powinny być połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację.
6.9. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być sygnowane podpisami Oferenta.
6.10. Wszystkie załączone do oferty kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za 

zgodność z oryginałem przez Oferenta (podpis + zapis „ za zgodność z oryginałem” + 
data)

6.11.  Zamawiający  w  przypadku  dołączenia  do  oferty  nieczytelnej  lub  budzącej 
wątpliwości  co do  prawdziwości  kserokopii  dokumentu,  może  żądać  przedstawienia 
jego oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.

6.12  Ofertę  należy  złożyć  w  zamkniętej  kopercie  zaadresowanej  do  Zamawiającego 
(Instytut Oceanologii PAN, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot) i oznaczonej 
hasłem; „oferta na:  Remont okresowy s/y „Oceania”, bez nadawcy, z dopiskiem na 
dole  koperty  „  Nie  otwierać  przed  dniem  08.06.2009 r.  do  godziny  10:00”.  Oferta 
wysłana pocztą lub dostarczona kurierem powinna być złożona w dwóch kopertach – 
wewnętrznej – oznaczonej jak wyżej i zewnętrznej – zaadresowanej do Zamawiającego 
z nadawcą zamiennym lub bez nadawcy.

6.13  Każdy  Oferent,  składający  ofertę  może  ją  wycofać,  zmienić,  uzupełnić  przed 
upływem terminu składania ofert. Zmiana, uzupełnienie lub wycofanie oferty odbywa 
się w taki sam sposób jak złożenie oferty (tj. w zamkniętej  kopercie z odpowiednim 
dopiskiem  np.  zmiana  /  uzupełnienie  /wycofanie  oferty  na  Remont  okresowy  s/y 
„Oceania”)

6.14  Oferta  złożona  po  terminie  zostanie  zwrócona  Oferentowi  –  bez  otwierania,  po 
upływie terminu przewidzianego na złożenie protestu.

7. OKRES I POŻĄDANY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia określa się na 31.03.2010 r.

8.   ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy jest jedna lub kilka proponowanych form 
do wysokości wynikającej z wartości zamówienia wniesiona najpóźniej w dniu podpisania 
umowy:

• poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredyto-
wej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

• gwarancja bankowa,

• gwarancje ubezpieczeniowe,

• weksel z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo 
– kredytowej,

• cesja praw z polisy ubezpieczeniowej wykonawcy,
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9.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

9.1. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w pok. 120 w budynku 
Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 55 lub przesłać 
pocztą na adres Zamawiającego

9.2. Termin składania ofert upływa dnia  08.06.2009  r. o godz.  09:30.  Oferty przesłane 
pocztą lub przez kuriera muszą być dostarczone przed upływem wskazanego terminu.

9.3. Otwarcie kopert nastąpi w sali konferencyjnej Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie 
przy ul. Powstańców Warszawy 55 w dniu 08.06.2009 r. o godz. 10:00.

10.  INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

10.1.  Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  podaje  kwotę,  jaką  zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

10.2. Część jawna – otwarcie ofert :
1. odczytanie nazw ( firm ) i adresów ( siedziby ) Oferentów;
2. odczytanie cen ofert;
3. odczytanie informacji dotyczących terminu wykonania zamówienia;

10.3 Koperty oznaczone „ Wycofane” nie zostaną otwarte
10.4  W przypadku  nieobecności  Oferenta  przy  otwieraniu  ofert,  Zamawiający  prześle 
Oferentowi informacje z otwarcia ofert na jego pisemny wniosek
10.5 Część niejawna – ocena ofert:

1. sprawdzanie ważności ofert
2. ocena ofert wg ustalonych kryteriów
3. wybór Wykonawcy

11.  TERMIN DO KTÓREGO OFERENT BĘDZIE ZWIĄZANY OFERTĄ

11.1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych
11.2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

12.  OCENA FORMALNA OFERTY

12.1 Zamawiający zobowiązany jest uznać ofertę za nieważną, jeśli:
1/ jest sprzeczna z Prawem Zamówień Publicznych:
2/ jej treść nie odpowiada treści SIWZ;
3/ jest nieczytelna lub nie podpisana przez Oferenta;
4/ jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

12.2 Oferta może być odrzucona, jeśli:
1/ nie zawiera wszystkich cen;
2/ jest nie czytelna lub nie podpisana przez Oferenta;
3/ nie jest przygotowana zgodnie ze wzorem oferty, określonej przez Zamawiającego;
4/ jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
5/ zawiera rażąco niską cenę
6/ została złożona przez Oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia
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7/ zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na 
podstawie art. 88, lub błędy  w obliczeniu ceny
8/ Oferent w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na 
poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny.

13.   OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – DLA KAŻDEGO 
ZADANIA ODRĘBNIE

12.1. Punktacja dla każdego zadania
L p Kryterium Znaczenie (pkt)

1. Cena 65

2 Certyfikaty (opis w p. 3.3.1) 5

3 Rekomendacje (opis w p. 3.3.2) 15

4 Czas aktywności (opis w p. 3.3.3) 15

13.2. Ocena dokonywać się będzie wg następujących zasad:
Nazwa kryterium:              Cena
Wzór:                         Cena=65xB/A
Sposób oceny:     A - cena oferenta

B - cena najniższa
Nazwa kryterium:              Certyfikaty
Wzór:                         Certyfikaty=5xA/B
Sposób oceny:     A – ilość certyfikatów oferenta

B – największa ilość certyfikatów
Nazwa kryterium:               Rekomendacje
Wzór:                         Rekomendacje=15xA/B
Sposób oceny:     A – ilość rekomendacji oferenta

B – największa ilość rekomendacji
Nazwa kryterium:              Czas aktywności
Wzór:                         Czas 999aktywności=15xA/B
Sposób oceny:     A – 2009 – rok powołania firmy oferenta

B – 2009 – rok powołania firmy najstarszej

Wzór końcowy Wynik = Cena + Certyfikaty + Rekomendacje + Czasaktywności

13.3. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych 
punktów w oparciu o ustalone kryteria - Wynik) zostanie uznana za najkorzystniejszą, 
pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja 
zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów

14. INFORMACJE O WSZELKICH FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ 
SPEŁNIONE PO ZAKOŃCZENIU PRZETARGU, W CELU ZAWARCIA UMOWY

14.1. Zawarcie umowy nastąpi w terminie 7 dni od uprawomocnienia się wyniku przetargu
14.2. Jako datę zawarcia Umowy przewiduje się datę wpływu Umowy wybranego w 

przetargu Oferenta ( Wykonawcy ) do Zamawiającego.
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15. WZÓR UMOWY, JAKA ZOSTANIE ZAWARTA Z WYBRANYM OFERENTEM 
(WYKONAWCĄ)

15.1 Wzór umowy stanowi Zał nr 2 do SIWZ
15.2 Zamawiający wymaga, aby wybrany Oferent ( Wykonawca ) zawarł z nim Umowę na 
warunkach określonych we wzorze Umowy.

16. WSZELKIE PRZYSZŁE ZOBOWIĄZANIA OFERENTA ( WYKONAWCY ) 
ZWIĄZANE UMOWĄ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Oferent ( Wykonawca ) zobowiązany jest do przyjęcia gwarancji i rękojmi za roboty, 
zgodnie ze złożoną ofertą.

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ, PRZYSŁUGUJĄCYCH  
OFERENTOWI W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Oferentowi 
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane Ustawą, Prawo Zamówień 
Publicznych zgodnie z art. 179 – 198.

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

18.1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieją 
sytuacje określone w art. 93 Prawa Zamówień Publicznych.

18.2 W sprawach nie regulowanych w niniejszym postępowaniu mają zastosowanie 
Przepisy Prawa Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego

Załączniki :

1 1. Załącznik nr 1 – wzór oferty do wypełnienia przez Oferenta wraz z oświadczeniem
2 2. Załącznik nr 2 – wzór umowy 

Sporządził: Kazimierz Groza
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