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SPE CYFIKAC JA IS TOTNYC H WARUT{KOW Z AMOWIEI{IA
TRYB POSTĘPOWANIA: PRZETARG NIEOGRANICZONY

o waftości zamówienia tlie przekraczającej kwot określonych Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów zdnia l9
grudnia 2001r. w sprawie kwot wartości zamówieri oraz konkursów, od których jest uzaleŻniony obowiązek

przekazywania ogłoszeri Urzędowi oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz'U. Nr 24i, poz. 1762).
przeprowadzony na podstawie ustawy zdnia29 stycnlia2004r. Prawo zamówień publicznych ('t. Dz'U. zŻ00'/r.

Nr 223, poz. 1655 ze zm.)

na dostawę:

Mlkroskop stereoskopowy z systemem do akwizycji i analizy obrazu

Kod CPV: 33261 000-T.Mikroskopy

dla INSTYTUTU OCEANOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK



I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. PrzedmioteI-n zamówieIlia jest Mikroskop stereoskopowy z systemem do akwizycji i analizy obrazu
dla Zamawiającego Instytutt't oceanologii Polskiej Akadenrii Nauk w Sopocie, uI. Powstaticów Warszawy
55,81-712 Sopot.

2. W ramach ceny ofbrry Wykonawca dostarcza zamówiolly towar do siedziby Zamawiającego (ul.
Powstańców Warszawy 55, 81-] 12 Sopot).

3. a. Mikroskop stereoskopowy z optykąw systemie galileańskim
Zakres zoorru rnin. 0,7- 1 1,5

Zakres powiększeri Z propollowanym wyposaŻeniem min' 7x-230x
Wbudowana przesłorla apeft urowa
Zespoł ogniskowania ze współosiowymi pokrętłami zgrubnej i dokładnej regulacji. Montowany na
kolumnie montazowej śr. 32 mrn. Zakręs ogrriskowania min.80 mm, dokładrrość min.36,8 mm/obrót dla
pokrętła zgrubnego i 0,]]mmlobrót dla pokrętła dokładnego . obciążenie rnaksymalne do 20kg
Nasadka dwuoczna z fototubusem o kącie pochylenia 30o, obraz nieodwrócony, liczba polowa2Ż,
regulacja międzyźreniczna min.51-76 mm (typu Siedentopt)' Zwrotriica podziałrr świtała dwupozycyjna
(1 00% l 0%. 5 0% l 5 0%). N akładki ochronne na oku l ary
Manualny dwupozycyjny rewolwer do obiektywów. Mechanizm zatrzaskowy w pozycjaclr zgodnychz
osią optyczną LlkładLr'
obiektyw o nizej podarrych parametraclr' Paranretry tenaleŻy traktować jako rninimalne:

- obiektyw Stereo klasy Plan Apochromat, parfokalny, bez dystorsji. Powiększenie lx, apeftura
0,i5, odległość czołowa 60 mm

- obiel<tyw Stereo klasy Plan Apoclrromat. parfokalny, bez dystorsji. Powiększenie 2,0x' apertura
0,30, odległośó czołowa 20 mm. Pierścień korekcyjny dla powierzchni o roŻnych współczynnikach
załamania
okulary o powiększerriu 10x ,liczba polowa (FN) 22, relulacja dioptryjna w zakresie -8 do +5' możliwość
montaŻu mikronretrycznej pĘtki ogniskowej o średnicy 24mm i grubości l,5mm; wykonany w technologii
zgodnej z normą ESD
Podstawa z oświetlaczem światła przechodzącego do jasnego pola (BF) i ciemnego pola (DF)'
Wbudowany zasilacz 6V. 30W z regllacja natęzenia światła. WbLrdowarry filtr LBD. , ND6 i ND25.
Zawiera klipsy do preparatów, płytkę szklaną uclrwyt do filtrów 45 rnrn i kolumnę montazową 2'l0 mm
Łącznlk do kamery z gwintem C o faktorze powiększerria 0.63x

b. System do akwizycj i i analizy obrazu
opro gramowan ie pozwalaj ące na cyfrową rej estracj ę o brazu.
I . Funkcje oprograrnowan ia:

2. Sterowan ie rnikroskopem zmotoryzowanyrl
3.Rejestracja interal<tywne sterowanie pracą kamery, ręcZll) i alttornatyczny dobór parametrów
ekspozycji. fLrnkcja ..autofol<lts''. moduły do akwizycji sekwencji video (zapis AVI) oraz tworzenia
jednego, duzego obrazu z wielu mniejszych.
4.Wyświetlanie obrazu - równolegle wyświetlanie wielu obrazów na ekranie.
5.Zapis obrazów w rozbudowanejbazie danych ułatwiającej zarządzanie mikrofotografiami i ich
archiwizację. Dostępny Szereg formatów plików, w tym popularny JPEG i bezstratny TIFF.
6.Przetwarzanie obrazu - dostępne filtry wyostrzenla, rozmycia i redukcji Szumów, edycja kanałów RGB/
HSI.
7.Podstawowe i zaawatlSoWane pomiary morfometryczne' ręczne zliczanie i klasyfikacja obiektów,
porniary dłirgości i szerokości, pola powierzchni, obwodu, kąta, statystyka pomiarów.
8.Aplikacja współpracuje z systemami MS Windows XP/Vista.

c. Kamęra cyfrowa
Kamęra cyfrowa kolorowa, z elementem CCD 2l3 cala o rozdzielczości min' 2560 x 1920 pikseli
Zlącze FireWire
Czas akwizycji w zakresie 1 ms do l6 s

Częstotliwośc wyśr,vietlania do 32 klatek/sel<.
Praca w trybie monochromatycznyn-l
Mocowanie na gwint C
d. Komputer o parametrach minimalnych:
PĘta MSI P35 NEO2_FIR, PROC INTEL Core2 Duo E8400 3 GHz715l1333l6MBl64bit BoX, dysk
500GB 1200 16MB SATA_II RAID Edition, pamięć DDR2 2GB (2xlGB) PC800 Ultra 4 4-4-lŻDual,
napęd DVD RW Dual Layer, czytnik kań pamięci flash,'MS Vista Busirless oEM 32Bit wersja polska lub
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Windows XP, Obudowa ATX, 410W srebrno-czarna, nVidia Quadro FX 570 PCI-E 128 MB GDDR3
2xDVI HDTV, dodatkowy wentylator odprowadzający ciepło, klawiatura, mysz optyczrra z rolką
podkładka pod mysz, NoD 32 z licencją na2lata
Monitor o parametrach rninimalnych
Przekątna ekranu 22 cale, rozdzięlczość : 16B0x1050, kontrast : 1000:1 (statyczny)

e. Wszystkie element-v zestawlt (poza n-ronitoręrn i l<ornpttterem) rnuszą pochodzić o jednego producenta.

4. Gwarancja' Wykonawca zobowiązany jest irdzielić Zamawia1ącemLl gwararlcji na dostarczone produkty na
okres minimurn 12 rniesięcy od daty dostawy.

5. Zamawiający nie dopuszcza częściowego składania ofen'
6. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ' Propozycje rozwiązail

alternatywnych (wariantowych) nie będą brane pod "uwagę' Zamawiający nie dopuszcza możliwości
składan i a ofert wariantowych.

1. Nie przewidLr.;e się zamówień Lrzupełniających.
8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
9. Postępowarrie o Lrdzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargl

nieograniczonego' r-ra poflstawie ustawy z dnla 29 sĘcznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.
Dz.IJ. z2001 r' Nr 223, poz. 1655 ze zm.) o waftości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych
kozporządzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie kwot wartości zamówień
oraz konkursów, od których jest uzalezniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz.U. Nr 241, poz. 1762).

II. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIBNIA

Termin realizacji zamów ienia to 05. 10.2009r'

III. OPIS wARUNKow UDZIAŁU w PRZBTARGU NIEOGRANICZo|{YM ORAZ OPIS SPoSoBU
DoKoNYWANIA oCE|{Y SPEŁNIENIA TYCH wARUNKow.

1. o udzielenie zamówienia moŻe Lrbiegać się Wykonaivca spełniający warunki wynikające z niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warurrków Zamówienia oraz warunki wynikające z art. 2Ż ustawy z 29 sĘcznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (i.t' DZ.U. z2001 r' Nr 223, poz. 1655 ze zm'), tj. Wykonawca'
który:

a) posiada wymagane przepisami uprawnienia niezbędne do wykonywania działalności i czynności
określonych zakreset-n niniejszego zamówienia publicznego, tj. zezwolenie na prowadzenie działalności
obi ęte.i przedm iotern zamówien ia,

b) posiada niezbędrrą wiedzą i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem teclrnicznym i osobami zdolnymi
do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia potencjałll techniczlrego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia,

c) znajduje się w sytuacji ekorromicznej ifinansowej zapewniającej naleiryte wykonanie zamówienia,
d) nie podlega wykluczeniu w myśl postanowieti art' 24 ust' 1 i 2 ustawy z Ż9 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień pLrblicznych Q.t. Dz.IJ. zŻ001 r. Nr 223, poz' 1655 ze zn.).
2. oceny spełnienia warltnków Zamawia1ący przeprowadzi na podstawie złoŻonych przez Wykonawców

oświadczeri i zobowięań o spełnlaniLr tych warunków - zgodnie z załączonymi do SIWZ formularzami
oświadczeń oraz w oparcitt o wymagane nirriejszą SIWZ dokumenty:

a) w zakresie warunku wskazanego w punkcie III. 1 .a. wyszczególnione w purrkcie iV. 1 . 1 . i Iv .1.2.,

b) w zakresie warunku posiadanego doświadczen'ia wskazanego w punkcie II'1.b. wymagane jest
realizowanie dostaw zbliżonych co do zakresu niniejszego postępowania przetargowego' w
zakresie tegoz Warunku oraz w pozostĄm zakresie warunku opisanego w punkcie III.1.b. - ocena
w oparciu o dokumenty ioświadczeniawyszczególnione w punkcie IV'1.1. iIV.1.3.

c) w zakresie warunku wskazanego w punkcie III. 1 .c. wyszczegóInione w punkcie IV.1.1.
d) w zakresię warunku wskazanego w punkcie III.l .d. wyszczególnionych w punkcie IV' 1.1 .,Iv .I.Ż.,

IV.1.4. i tV.l.5.
3' W przypadku braku wymaganych oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub

dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub ich nieuzupełnienia lub w przypadku
złoŻenia oświadczeń lub dokumerrtów świadczących o braku spełnienia warunków Zalnawiający wykluczy
Wykonawcę z postępowallia o udzielerlie zamówienia, z zastrzęŻeniem rnozliwości uzupełnienia
przewidzial'lej w aft. 26 Lrst. 3 rrstawy Prawo zamówień publicznych.



4. Przy ocenie spełnienia warunków udziału, o których mowa w pkt III.1. lit b) - c) przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zarnówienia (np. konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnieniu
warunków będą zsumowane' Nie spełnienie powyzszych wymagaIi spowoduje wykluczenie ofeĘ
podmiotów występLrjących wspólnie (konsorcjLrm)' Doświadczerria podwykonawców orazich zasoby nie
będąbrane pod Lrwagę przy określaniu czy Wykonawca spełnia warunki r-rdziału'

IV. OŚWIADCZENIA I DoKUMENTY, JAKIB MAJĄ DoSTARCZYC wYKoNAwCY w CELU
PoTWIERDZENIA SPEŁNIANIA wARUNKow WYMIE|{IONYCH w PUNKCIE III.

1. Do ofeĘ Wykonawcy powinni złoĄć, następLrjące dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków
wymienionych w pLrnkcie Ill:

1' oświadczenie. ze W1,konawca spełnia warunki Zawal1ę w SIWZ orazrie podlega wykluczeniltzgodnie z
art.22 i 24 Lrstawy Prawo zamówień pLrblicznych - zgodnie zzałączt^ńkietn Nr 3 do SIWZ,
2. aktualny (wystawioll1' nie wcześniej niŻ 6 miesięcy przecl LrpĘweIn terminu składania ofert) odpis z
właściwego rejestru lub zaświadczenię o wpisie do ewiderrcji działalności gospodarczej,
3. wykaz co rrajmniej trzech wykonanych, przez Wykonawcę usłLrg odpowiadających swoim rodzajem
usłudze Stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, w ostatnich trzech latach przed dniem wszczęcia
postępowania o udzięlenie zamówienia, a jeże|i okres prowbdzenia działalnościjest krótszy, to w tym okresie,
wraz Z załączenien dokumęntów potwierdzających, że Lrsłrrgi te wykonano rralezycie - zgodnie z
załącznikiem Nr 4 do SIWZ,
4. aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed LrpĘweIn terminlt składarria ofeft) zaświadczenię
właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, ze Wykollawca nie zalega z opłacaniem
podatków i opłat lub aktualne zaświadczenie potwierdzające uzyskanie prawem przewidzianej zgody na
zwolnienie, odroczenie, rozłożenię na raty zalegĘch płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzii
właściwego organLl'
5' aktua|ne (wystawione nie wcześniej niz 3 miesiące przed upĘwem terminlt składania ofert) zaświadczenie
właściwego oddziału Zal<ładu Ubezpieczeń Społeczrrych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające, Że wykotrawca nie zalega z opłacanieIn składek na rrbezpieczęnia zd'rowotne i społeczne lub
aktualne zaswiadczellie potwierdzające uzyskanie prawem przewidzianej zgody na zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenię na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu'

2. JeŻe|i Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiój, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt. 1.2, 1'4 i l.5, składa dokument lub dokurnenty, wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub rrriejsce zamieszkania, potwierdza1ące odpowiednio, ze:

1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
2. nie zaIega z liszczanienr podatków, opłat, składek na ubbzpieczenie społeczne i zdrowotne albo Że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie hb rozłoŻenie na raty zalegĘch płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu.

3.IeżeIi w kraju poclrodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub rniejsce zamieszkania, nie
wydaje się dokumentów, o których mowa w ust' 2, zastępuje się je dokumentem zawlera-iącym oświadczenie
złożone przed notarittszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lLrb gospodarczego odpowiednio l<rajLr pochodzenia osoby lLrb kraju, w któryrn Wykonawca ma
siedzibę lub miej sce zamięszkan ia.
4. Dokumenty, o których mowa w ust' 2 iust.3, powirrny byó wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upł}'wem terminu składania ofert, z wyjątkiem dokumentu wymienionego w ust. Ż pkt' 2, ktory powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upĘwem terminu składania ofert.
5. Zamawiający wezwie Wykonawców, ktorzy w określonym tenninie nie złoĄli wymaganych przez
Zamawiającego oświadczeIi lr'rb dokumentów lub ktorzy nie złoŻyli pełnomocnictw, albo ktorzy złoŻyli wymagane
przezZamawiającego oświadczenia idokumenty zawierające błędy' lLrb którzy złoŻyli wadliwe pełnomocnictwa'
do ich złoŻenia W wyzllacZollytll tertnillie, clryba Że nrirno ich złoŻenia ofefta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby uniewaŹllietlie postępowania. ZłoŻone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia idokumenty
powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez
oferowane dostawy wyrnagari określonyclr przez Zamawiającegó, nie póŹniej niż w dniu, w którym upłynął termin
składania ofert'

v. WYMAGA|{IA DoTYCZĄCE oFERTY WYKAZ WYMAGANYCH DoKUMENTÓW,
oŚwIADCZEŃ I INFoRMACJI
1. oferta winna zawięrac'.
1.l. Wypełniony formularz ofertowy - przygotowany zgodnie Z wzoren) staIlowiącytn Załączt'lik nr 1 do SIWZ,
I.2. Wypełniony formularz ofertowo-cenowy - przygotowany zgodnie Z wzoręm stanowiącym Załącznlk nr 2

do SIWZ,



1.3. oświadczenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniLr zgodnie z art' 22 i 24 Llstawy Prawo zamówień
publiczrrych oraz spełnia warunki postępowania - przygotowane zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznlk
nr 3 do SIWZ.

I.4. Dokumerity potwierdzające spełnianie warunków Lrdziafur W postępowallil-t - wymienione w punkcie IV.
SIWZ.

1'5' Pełnomocnictwo dla osoby, której prawo do reprezentacji nie wynika z dokumentów określonych w
punkcie iV'1'2' (odpisLr z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej); pełnomocnictwo musi być złożone w fotmie oryginału lub poświadczonej notarialnie lub
przez molodawcę kopii, sporządzonego przez notariusza odpisLr lub wyciągu z dokumentu; treść
pełnomocnictwa mrrsi jednoznacznie określaó czynności do wykonania których pełnomocnik jest
upowaŻniony.

)'.6. Dokument pełnomocnictwa pełnomocnika występującego w irnierriu podmiotów ubiegających się o
wspólne wykonanie zalnówienia w przypadku składarria oferty wspólnej; pełnomocnictwo musi byó
złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu
lub wyciągLl z dokumentu; treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czyrrności do wykonania
których pełnomocnil< jest upowazniony.

vI. WYMAGANIA DoTYCZĄCE oFERTY - oPIS SPoSOBU PRZYGoToWANIA oFERTY
1. oferta i załączniki do niej winrry być złoŻone w fonnie pisernnej i llapisane w języku polskim w sposób

trwĄ np. na maszynie do pisania lub komputerze. Zamawiający dopuszcza ręczne, czytelne wypełnianie
formularzy ofertowych (według załącznikow określonycli w SIWZ).

2. Zamawiający nie wyraza zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
3. Jeżeli dla oświadczeri i wykazów przewidzianv jest wzór - załącznik do SIWZ, dokumenty te sporządza się

według tycl-r wzorów.
4. Wszystkie wzory - załączniki określone w SIWZ naleŻy wypełnić bez dokonywania w nich jakichkolwiek

zmian, ściśle według warunków i postanowiei"l zawaĘch w SIWZ. W przypadku, gdy dane nie doĘczą
Wykonawcy naleŻy wpisac ,,nie doĘzczy''.

5. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Propozycje rorvłiązail
alternatywnych (wariantowych) nie będą brane pod uwagę. Zanawiający riie dopuszcza moz|iwości
składania ofeft wariantowvch'

6. Nie przewiduje się zamówień irzupełniających.
1. Nie doprrszcza się sl<ładarrie ofert częściowych.
8. Ceny wszystkich elenrentów zamówierlia powilllly zawierac w sobie ewentualtre upusty i rabaĘ

proponowan e przez Wykonawcę'
9. KaŻda Strona oferty powinna byó opatrzona kolejnym llumerem i podpisaria przez Wykonawcę lub osobę

przez nie go upowazn i on ą'
10. Ewentualne poprawki w tekście ofeĘ muSZą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę

podpisującą ofertę.
11. Wymagane dokumenty należy złożyc w fonnie orygirrałów lub kserokopii potwierdzających zazgodnośćz

oryginałern przez Wykonawcę lub osobę (osoby) uprawnioną do podpisania ofeĘ z dopiskiem ,, za
zgodnośc z oryginałellr''.

i2. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych naleŻy dostarczyó przetłumaczone na język
polski przeztłttmacza przysięgłego lub złożyć wrazZ tłumaczeniem na język polski, poświadczonym ptzez
Wykonawcę.

13. Wykonawcy polloszą wszelkie koszty związalle Z przygotowaniem of'ety.
14. oferta winna byó trwale zabezpieczona uniemozliwiając zmianę jej zawartości.
75. ZłoŻone w ramach ofeńy materiały i dokumenty nie podlegają zwrotowi.
16. ofeftę wraz Z wymaganymt załącznlkami rralezy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi

Wykor-rawcy oraz opisem tematu, którego przetargdoĘczy:
,,Oferta przetargowa na dostawę Mikroskop stereoskopowy z systemem do alnvirycji i analiry obrazu

dla Instytutu oceanologii PAN, ul. Powstańców Warszawy 55, 8|-712 Sopot,
nr postępowania: IOĄ)T / 1897 12009

nie otwierać przed 28.08.2009 r. godz. 10.00''
17. W przypadkr-r brakLr tej informacji Zalnawiający nie pollosi odpowiedziaIności zazdarzenia wynikające z

tego braku, np. ornyłkowe otwarcie ofeĘ przed wznaczonyIn terlnineIn otwarcia' lLlb jej nie otwarcie w
trakcie sesji otwarcia ofeń. 4

18. Brak jakiegokolwiek z określonych oświadczeń i wymaganych potwierdzeń ltrb złoŻenie ofeĘ niezgodnie
z opisem przygotowania ofeĘ (np. niepoświadczone przez Wykonawcę za zgodnośÓ z oryginałem kopie)
spowoduje, stosownie do ustawy Prawo zamówieIi pLlblicznych, wykluczenie Wykonawcy i odrzucenie
oferry' 
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19. oferty przedstawione przez dwa lub więcej podmiotów występLrjących wspólnie, będą musiaĘ spełniać
następL1ące wyInagatl ia:

19.1' W przypadkLr złoŻenia ofeĄ wspólrrej oświadczenia oraz dokunrenty witlt-ly byc złoŻone przezkaŻdy z
tych podmiotów, IratoIniast formularze ofer1owe winny być podpisane w imieniu wszystkich podmiotów
składaj ących oferlę wspó l n ą.
19.2. w przypadkr"l złoŻenia oferty wspólnej, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o r'rdzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia ptlbl iczIlego.
19.3. oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkiclr partnerów.
19.4. Każdy Wykonawca przedłoŻy tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który
przedkłada lLrb paĄcypLrje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, ze wszystkie ofeĘ z udztałem tego
Wykonawcy zostatrą odrzucone'
20. Stwięrdzenie przez Zamawiającego podania informacji rrieprawdziwyclr, istotnych dla prowadzonego

poStępowania, powoduj e wykl uczen ie Wykonaw cy z udziału w postępowan iu.
2l. W ofercie naleŻy wskazać częśc zamowienia, której wykonanie Wykorlawca zamierza powierzyć

podwykonawcorn.
22. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy' w rozllmieniu przepisów ustawy o

zwa|czaniu rrier-rczciwej konkurencji, powinny zostać wyraźnie oznaczone zastrzeżeniem Wykonawcy, pod
rygorem uznania, ze stanorfuiąone informacje jawne.

vII. INFORMACJE o SPoSoBIB PORoZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGo Z WYKoNAWCAMI
oRAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DoKUMENtÓw, A TAKZE WSKAZANIE osoB
{-TPRAWNIoNYCH Do PoRoZUMIEWANIA sIĘ Z WYKoNAWCAMI. WYJAŚNIENIA I ZMIANA
TREŚCI SIWZ.

l. Cała korespondencja między Zamawlającym a Wykonawcami prowadzona będzie w języku polskim'
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie, zaś złoŻonę Za pomocą telefaksu uważa się za złoŻone w terminie, 1eŻeli dotrą do adresata przed
upĘwern terminu i zostaĘ niezwłocznie potwierdzone pisemnie. Wyjątek stanowi wniosek o przesłanie
Specyfikacji Istotrlych Warunków Zamówienia. co do którego Zamawiający dopuszcza formę telefaksową
lub elektroniczl-lą.

2. Adres do korespondencji:
lnstytut Oceanologi i PAN
ul' Powstańców Warszawy 55
81-712 Sopot
tel 058 13 11 101;058 55 1 12 81

fax058 55121 i0
e mail office@iopan. gda.pl
godziny pracy: poniedziałek - piątek w godzirrach 8:00 15:00.

3. Zamawiający do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami upowaŻnia następujące osoby:
Małgorzata Swiatczak

4. Wykonawcy mogą Zwracaó się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówierlia, nie póŹniej niz 6 dni przed terminem składania ofert.

5. Tresc zapytań wraz Z wyjaśnieniami zostaIlie zamieszczona Ila stronie internetowej oraz zostanie
przekazana wszystkim Wyl<onawcom, którym przekazano SIWZ bez ujawniania źródła zapytania.

6. Zalnawiający moze w uzasadnionych wypadkach, przed upĘwem tenninu składania ofeft' zmienić treść
Specyfikacji lstotrrych Warunków Zamowienia. KaŻda wprowadzona przez Zanawiającego zmiana SIWZ
zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej oraz przekazana wszystkim Wykonawcom'
którym przekazano SIWZ, stając się automatycznie jej integralną częścią. Wszelkie wprowadzone przez
Zamawiającego zIniany sąwiążące dla Wykonawcy. W takiej sytuacji, jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi
do zmiany treści ogłoszenia o zamówierriu Zamawiający przedłuŻy termin składania ofeft, zgodnie z art' 12

a ustawy zŻ9 styczniaŻ004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. DZ.U. zŻ007 r. Nr 223, poz. 1655 ze
zm'), jeŻeli zaś nniana treści SIWZ nie prowadzi do zrniarry treści ogłoszenia o zamówieniu lecz w wyniku
tej zmiany niezbędny jest dodatkowy cZaS na wprowadzęnię nniatl w ofeftach, Zamawiający równieŻ
przedłuŻy tert-t-tit-l składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i

Wykonawcy odrrośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

VIII. WYMAGANIA DoTYCZĄCE WADIUM
1. W niniejszym postępowaniu o r-ldzielerrie zamówienia Zamawiający rlie wyrnaga wniesienia wadium.

Ix. TERMIN ZWIĄZANIA oFERTĄ



1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni, który rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lr'rb na wniosek Zamawiającego moŻe przedłużyć termin związania ofertą z Ęm Że

Zamawiający moze fylko raz' co najmniej na 3 dni przed upĘwem terminu zwięania ofertą zwróció się do
Wykorrawców o wyrazerrie zgody na przedłlŻenie tego terminu o oznaczol-ly okres, nie dłuzszy jcdnak niŻ 60
dni.

X. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY
1. Wykonawca moze wprowadzić zmiany lLrb wycofac złoŻoną ofertę za pomocą pisernnego powiadomienia

przed upĘwetn terminu sl<ładania ofert.
2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofeĄ mLlsi byó podpisarre przez Wykonawcę lub

upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy' Powiadomienie naleŻy złożyć w zamkniętej kopercie, która
powinna być dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniami ,,ZMIANA'' lLrb ,,WYCoFANIE''. Koperty
oznakowane dopiskiern .,ZMIANA'' zostaną otwarte przy otwieraniu ofeĄ Wykorrawcy, który wprowadził
zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonahia zmian, zostaną dołączone do oferuy.

3 ' Wycofana ofer1a bez otwierania zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie po zakończeniu
poStępowania.

4' Żadna oferta nie moze byó zmieniona po tetminie składania ofeft.

xII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA oFERT
1. ofeĘ naleŻy składać osobiście lub przez posłatica (pocztą kLrrierem) - decyduje data otrzymania ofefi przez

Zamawiającego - w zamkniętych kopertach, w budynku Instytutu oceanologii PAN w Sopocie przy u|.

Powstańców Warszawy 55. w pok. 120, do dnia 28.08'2009 r. do godz. 9.30.
2. oferta, która wpłyrrie do Zamawiającego po upĄrwie terminu składania ofert, niezaleznie od sposobu, w jaki

Wykonawca składa ofertę, będzie odesłana bez otwierania do Wykonawcy, po upł1..wie terminu
przewidzianego na wniesien ie protestu.

XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
1. otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej budynkLr lrrstytutu oceanologii

PAN w Sopocie przy rrl. Powstańców Warszawy 55, dnia 28.08.2009 r. o godz. 10.00.
Ż' Przy otwarciu oferl mogą byó obecni upoważnieni przedstawiciele Wykonawców.

XIV. TRYB OTWARCIA I OCENY OFERT
l. otwarcię ofert jest jawne. ofeńy otwarte zostaną zgodnie z art. 86 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. ofeĘ, dla których powiadornienie o wycofaniu zostało przedłoŻor-re zgodnie z riiniejszą Specyfikacją nie

zostaną otwańe i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy'
3. Bezpośredrrio przed otwarciem ofelt Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyc na sfinansowanie

zamówienia'
4. Podczas otwarcia ofertZamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykorrawców oraz informacje doĘczące

ceny, terminu wykorrania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawarĘch w ofertach.
5. ofeĘ oceniane będą w oparciu o zasady i kryteria Zawal1e w niniejszej SIWZ oraz ustawie Prawo zamówień

publicznych.
6. Wykorrawcy zostaną powiadomieni o wyborze ofeĘ zgodnie z art. 92 Llstawy Prawo zamówieri publicznych.

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZBNIA CENY

l. Cenę Za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w ''Formularzu ofertowo-cenowym''
stanowiącym Załączllik nr 2 do niniejszej Specyfikacji lstotnych Warunków Zamówienia. Wszystkie ceny
jednostkowe i wartości naleĄ podaó z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Ż. Cena ofer1y rnr-rsi byc podana w PLN cyfrowo, z wyodrębnieniem naleznego podatku VAT.
3. Ceną danej ofefty jest l<wota wyrażona w złoĘcli polskich zawiera1ąca podatek od towarów i usług (VAT)

- wartośó brutto zbiorcza za wszystkie pozycje zamówienia'
4. Cena podana w ofercie winna zawlerac wszystkie koszty związane zrealizacjązamówienia.
5. Jeżeli Wykonawca zastosuje w swojej ofercie upust cenowy, to musi go uwzględnić w cenie.
6. Cena moze byc tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

xvl. KRYTERIA, KToRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIERoWAŁ PRZY WYBORZE oFERTY,
WRAZ Z PODANIBM ZNACZBI{IA TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU OCBNY OFERT

1. W oparciu o kryterium oceny ofertZamawiający oceni iporówna jedynie te ofefty, które odpowiadają
wymaganiom, przedstawionym w niniejszej SIWZ.

2. Przy wyborze ofeIry Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena 100 "ń.
3. PuIlkty Za cellę będą obliczalle \^g rlastępującego wzorll:
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3. Purrkty Za cenębędą obliczane wg następującego *'orri,

najniŻsza cena ofeĄ
liczba punl<tór'v ------ X 100 x l00 %

cer-ra badanej of-erty

4. Cenę za przedmiot zamówienia Wykorrawca przedstawia w ,,Formularzu ofertowo-cenowym''
stanowiącyrn załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ' Wszystkie ceny jedrrostkowe i war1ości należy podać z
dokładrrościądo dwóch miejsc po przecinku.

5. Cena ofefty musi byc podarra w PLN cyfrowo, z wyodrębnieniem należnego podatkLl VAT.
6. Cerrą danej ofeny jest kwota wyraŻona w złotych polskich zawiera.jąca podatek od towarów i Lrsług (VAT)

wartośc brLrtto zbiorCZa Za wszystkie pozycje zamówięnia.
7. Cena ofer1y zawiera r'vszystkie koszty związane z realizac1ązamówieIlia.
8. ofęna przedstawiająca najnizszą cenę otrzytna rnaksyrnalną liczbę pLrnktów ' 100 pkt' Pozostałym

ofertom przypisana zostanie odpowiednio mrriejsza (zgodrrie z podanym wzorem) liczba punktów. Wynik
będzie traktowany jako war1ość punktowa ofeĄ.

9. Realizacja zamówienia zostanie powierzona WykonawęY, który zaoferLrje najnizszą cenę.
10. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie rriemozliwy z uwagi na fakt, Że zostały złoŻone ofeĄ o

takiej sarnej cetlie. Zatnawiający wezwie Wykonawców, którzy złoŻyli te ofeĘ, do złoŻenia w terminie
okreś l ony m przez Zanaw i aj ące go ofeft dodatkowych.

11. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawtającym a przyszĘrn Wykollawcą odbywać się będą w walucie
PLN.

Oferta, która uzyska największą liczbę punktów (punkty uzyskane za kryterium: CENA - zostanie ruzna'na

przez Zamawiaj ące go za o fe rtę naj ko rzystniej szą.

XVII. SPRAWDZBNIE OFBRT, OKRESLENIE ICH ZGODNOSCI Z WYMAGAI{IAMI, POWODY
ODRZUCENIA OFERTY
1. oferta, złoŻona w oltreślorrym przezZamasłiającego terminie, oceniana będzie w oparciu o zasady ikryteria

Zawartę w niniejszej SIWZ oraz ltstawię Prawo zamówień publicznyclr.
2. Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną Stronę ltczestnictwa Wykonawcy w postępowaniu i określi,

czy Wykonawca spełnia rvymagane warunki udziału w postępol,vaniu określone w punkcie III niniejszej
Specyfikacji Istotrrych Warunków Zamowienia, czy ofet1a została prawidłowo podpisarra oraz czy jest zgodna
z wymaganiarni przedstawionymi w SIWZ.

3. W toku badania i oceny ofęfi Zamawiający moŻe Żądac"od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofeft' Prośba o wyjaśnienie oraz odpowiedź powinny być składane z zachowaniem pisemności
postępowania. Niedopuszczalrre jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji
doĘczących złoŻone1 oferty.

4. Zamawiający poprawia lv ofercie.
a) oczywiste omyłki pisarskie.
b) oczywiste omyłki rachltnkowe, z uwzględllieniem konsekwencji rachunkowych dokorranyclr poprawek'
c) inne omyłki polegające na niezgodności ofer1y ze Specyfikacją Istotnyclr Warunków Zanówienia,
niepowodujące istotr-ryclr zmian w treści ofert'
o poprawkach omyłel< Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.

5. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, określonych w pLrnkcie
ill niniejszej SIWZ. według następLrjących zasad:
5'l' ocena spełnienia warltnków udziału w postępowar-riu dokonywana będzie. w oparciLr o oświadczenia i
dokumenty złoŻone przez Wykonawcę w niniejszym poStępowaniLr, metodą,'spełnia/nie spełnia'';
5.2. jeŻeli Wykonawca nie wykaze się spełnieniem warunków określoIlych w purrkcie IlI niniejszej SIWZ,
zostanie rłrykluczorry z postępowatlia:
5.3. ofertę Wykonawcy, który zostanie wykluczony z posĘpowania, na podstawie art.24. ust'1 i 2 ustawy
Prawo zamówieti pLrblicznych , uzna.ie się za odrzucortą
5'4. jeżeli Wykonawca wykaze się spełnieniem warunków określonych w pLrnkcie III niniejszej SIWZ, złoŻona
oferta zostanie zakwalifikor'vana do dalszej analizy.

6' Zamawiający zobowiązany jest odrzLrció ofeftę (ar1. 89 ustawy Prawo zamówień pr"rblicznyclr), jezeli:
a) jest niezgodna Z tlstawą
b) jej treść riie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeŻeniem art.87 ust.2
pkt.3 ustawy Prawo zarnówień publicznych,



c).ie.i złoŻenie staIlowi czyn trieltczciwej konkurencji w rozltllrielriLr przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencj i.

d) zawiera raŻąco niską cenę w stosunku do przedmlotu zamówienia,
e) została złoŻona przez Wykonawcę wykluczonego z udziałtl w postępowaniu o udzielęnie zamówienia lub
niezaproszonego do składania ofeń, t

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
g) Wykonawca w termit-tie 3 drri od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o
której mowa w art.B7 Lrst. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień pLlblicznych.
h) jest ttiewazna na podstawie odrębnych przepisów.

xv[I. INFORMACJE o FORMALNOŚCIACH, JAI(IB PoWINNY ZOSTAC DOPEŁNIoNE Po
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Niezwłocztlie po wyborze najkorzystniejszej ofeĘ Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złoĄli

ofeĘ' o:

a) wyborze najkorzystniejszej ofeńy,
b) Wykonawcach, których of'eny zostaĘ odrzucone,
c) Wykonawcaclr. I<tórzy zostali wykluczeni Z postępowania o udzielenie zamówienia.
Ż. Zamawiający po wyborze ofeĘ zawiadomi pisemnie Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana o dacie i

miejscu zaw arcia Umowy.
3' Umowa będzie podpisana przez Zamawiającego i wybranego Wykonawcę - nie wcześniej niz po upł5.rvie 7

dni po zawiadomieniu o wyborze Wykonawcy (chyba, Że w postępowaniu o udzielenie zamówienia została
złoŻona Ęlko jedna ofer1a), z wyłączeniem sytuacji' gdy ąostarlie wniesiony protest przezktóregokolwiek z
pozostĄch uczestników postępowania.

4. Zamawiający podpisze Lll-l-lowę z wybranym Wykonawcą na warunkach określonych w:
a) Specyfikacji lstotnych Warunków Zamowienia,
b) złoŻone1 ofercie,
c) wzorze umowy. stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ'
5. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu ofefta została złoŻona przez dwoch lub więcej

Wykonawców wspólrrie Lrbiegających się o Lrdzielenie zamówięnia pLrblicznego,Zamawiający zaŻąda umowy
regulującej współpracę tych podrniotów przed przystąpieniem do podpisania Llmowy o zamówienie publiczne.
Termin, na jaki została Zawal1a umowa Wykonawców nie moze byc krótszy od terminu określonego na

wykonan ie zalnórł iell ia.

6. Zamawiający nie przewidLrje zawarcia ulnowy ramowej.

xlx. WYMAGANIA D0TYCZĄCE NALEZYTEGo ZABEZPIECZENIA UMowY w SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wlliesiellia zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy'

XX.ISTOTNB WARUNKI UMOWY E

1. Wszelkie warunki Llmowy istotne dla Zamawiającego Są Zawafte w projekcie umowy' stanowiącym
załącznik nr 5 do SIWZ.

2. Niedopuszczalne pod rygorem niewazności są zmiany postanowieti zawartej Llmowy w stosunku do treści
ofefty, rra podstawie l<tórej dokonano wyboru Wykonawcy.

xxl. PoUCZENIB o ŚRODKACH oDwoŁAwCZYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH wYKoNAwCY
1. Wykonawcom, a takze innyrn osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moze

doznać uszczerbku' w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień
publiczrrych - przysŁrgują środki ochrony prawnej przewidziane tą Llstawą określone w Dziale VI ustawy
Prawo zamówieri publicznych.

2. Prawo wniesienia protestu przysługuje wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień SIWZ,
czynrrości podjętych przez Zalnawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zanięchania przez
Zamawia1ącego czyntrości, do której był zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zarnówień publicznych'

3. Protęst wnosi się w ternrinie 7 dni od dnia, w któryrn powzięto lrrb przy zaclrowaniu na|eŻytej staranności
możtra było powziąó wiadorność o okolicznościaclr stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uwaŻa
się za wrriesiony z chwilą gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, Że mogł się zapoznać z jego

treścią. 
!4' Protest dotyczący treści ogłoszenia oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

wrlosi się w terminie 7 dni od drria zamieszczęnia ogłoszenia w BiLrletynje Zamowień Publicznych lub
zamieszczenia Specyfikacji Istotnycli Warunków Zalnowienia na stronie intemetowej'



Protęst powirrien wskazywać oprotestowaną czynnośó lub zaniechanie Zanawiającego, a także zawierać
żądanie, zsvięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających
wniesienie protestu.
Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące: treści ogłoszenia, postanowień
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie
zamówienia albo odrzucenia oferl iwyboru ofeĘ najkorzystniejszej - w terminie l0 dni od upływu
ostatniego z terminów lla wniesiętlie protestu.
Protest inny' niŻ wynlieniony w pkt.5 - Zamawiający rozstrzyga w tenninie l0 dni od dnia jego
wnteslenra.

8. Brak rozpatrzęnia protestu w przewidzianym terminie uznaje się zajego oddalenie. ocl rozstrzygnięcia
protęStu oraz w przypadkLl braku rozpatrzęnia w terminie, przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu
Zamów ień Pr'rb I i cznyc lr w rr astępuj ącym zakres i e.
a) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaIlitl;
b) wykluczerria wykonawcy Z postępowania o udzielenie zamowienia;
c) odrzucenia olerty.
odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręcze nia rozstrzygnięcia protestu lub
upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazl1ąc kopię treści odwołania
zamawiającemu. ZłoŻenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z
jego wniesieniem do Prezesa Urzędu.

10. Pozostałe inforrrracje dotyczące środków ochrony prawnej znajdująsię w Dziale VI ,,Środki ochrony
prawnej'' ustawy Prawo zamówieti publicznych.

xxII. PosTANowIENIA KoŃCowE

l. Wszelkie roz'liczenia porniędzy Zamawiającym i Wykoęwcami powinny odbywać się w walucie polskiej
PLN.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ dla Wykonawców mają zastosowallie przepisy:
-Llstawyz29styczl-tia2004 r.Prawozamówieńpublicznych {1.t.Dz.|J.z2001r'Nr223 poz'1655zzezm.),
- Kodeksu Cywilnego.

Sopot, 14 sierpnia 2009 r.

Podpisy człoIlków Komisji:

5.

6.

('t' 'lu/'-Przewodniczący

Członek (Sekretarz)
a
L', ż A irr:rr,

Członek . Fęgt:s.igl : . .'słu-_T5F_
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Załączniknr I

pieczątka Wykonawcy
nriejscowośó i data

FORMULARZ OFERTOWY
Niniejszym oświadczanry" Że w postępowalliLr o zamówienie pr-rbliczrre na dostawę:

...... dla InsĘtuttl oceanologii Polskiej Akademii Nar-rk w Sopocie,

ofeftę przetargową składa:

(Nazwa wykonawcy/ów)
- składamy nirriejszą ofertę przetargową we własnym imieniu*
- jako partner konsorc.junr zarządzanego przez*

(nazwct liclera)
* n iepot rze bnc slę'eśl ic

1. Potwierdzalny, iż llie Lrczestlliczylny w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego Salnego postępowania.
2. oferujemy dostawę w termitlie
3. Termin płatności za wykonaną dostawę zreaIizowaną zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego wynosi 30

dni od daty otrzymania faktury.
4. oświadczarny. Że zapoznaliśm1, się ze Specyfikacjąlstotnych Warunków Zarnówienia i nie wnosimy do niej

zastrzeŻeń'
5. oświadczanry^ Że Firnla spełnia wszystkie warltnki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia
6' oświadczamy, Że ttważaLły się za związanych rrirriejszą ofemą na cZaS 30 dni od upływu terminu składania

ofert.
7. Akceptujemy warurrki LllT}owy' zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zarnówierria' W przypadku wyborLr naszej oferti' zobowiązujemy się do zawarcia umowy według
przedstaw i o ne go WZo rll' W wyzn acz onym przez Zamaw iające go te rm i ll i e'

8. Zamierzamy / nie zamierzamy* powierzyó podwykonawcom następLr;ącączęść zar-nówienia:

* niepotrzebne skreślic

9. W przypadkLl wyboru nasze.j oferty do realizacji w/w zarnówienia pLrblicznego Lln]owa Zę Strony Wykonawcy
będzie podpisana przez'.

( podać imiona i nazwiska oraz stanowiska )

- naleŻrość z tytułu wykonania Llmowy należy przekazac na:

10. Internet : http/l

11. e-mail

Fax: ...........

l2. Imię i nazwisko osoby ltpowazniot-lej do kontaktów:

( podać nazwę Banku i nunter konte )

podpis i pieczątka Wykonawcy lLrb osoby upowaznionej

ll



Załączniknr 2.

pieczątka Wykorrawcy
miejscowość i data

F'ORMULARZ OFERTOWO-CENOWY

(Szczegółowy opis oferty )

podpis i pieczątka Wykor-rawcy lub osoby upowaŹnionej

IŻ



Załączniknr 3

pieczątka Wykonawcy

miejscowość idata

oŚWIADCZENIE wYKoNAwCY
przystępując do udziału W postępowaniu o zamówierrie publiczrre na dostawę: Mikroskop stereoskopowy z

systemem do akwirycji i analizy obrazu dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie,

oświadczam, ze podmiot' ktory reprezentuję spełnia wymagania zawarte w SIWZ oraz:

1. Nie podlega wykluczenir'r Z postępowania na podstawie art.24 ust. l i 2 ustawy zŻ9 styczniaŻ004 r. Prawo

zamówień publicznych (jednolity tekst ustawy Dz. U. z2001 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.).

2' Posiada wymagane przepisami uprawnienia niezbędne do wykonywania działalności i czynności określonych

zakresem n in iej szego zanrówi en ia publ icznego.

3' Posiada niezbędrrą wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem teclrrricznym i osobami zdolnymi do

wykonania r-riniejszego zamówienia,* '

lub posiada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostęprrierria potencjafu technicznego i osób

zdolnych do wykonania zamówienia.*

n iepotrz e bne s kr e ś lic *

4. ZnajdĄe się w sytuacjiekonomicznej ifinansowej zapewniającej nalezyte wykonanie zamówienia.

5. Po zapoznanirr się z warunkami przetargu przyjmuje je bezzastrzeŻeń.

"podpis 
i pieczątka Wykonawcy

lub osoby upowaznionej

niepotrze bne s kr e ś l ić *
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Załącznlknr 4

pieczątka Wykonawcy

miejscowoŚĆ i data

o Ś w I A D C Z E N I E -wYKAZ wYKoNANYCH DoSTAw

o realizowanych dostawach tj. dostawy :...'.... .'..' zbliŻonę co do"zakresu niniejszego postępowania przetargowego
z ostatnich trzęch lat przed dniern wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŻeli okres prowadzęnia działalności

iest krótszy. to w tym okresie

L.p. Nazwa. adręs itelefon odbiorcv opis przedmiotu zamówienia:
nalezy podać ręalizowane dostawy
,. , .,.;,.r-:1;;L1,,.,....-.. i ich rodzaj

Terminy realizacji
(termin rozpoczęcia i

termin zakończenia jeżeli
zostalo zakończone)

Wartość
zamówienia brutto

(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby rrpoważnionej)

t4



Załączniknr 5
UMOWA nr............. 2009 - PROJEKT

Zawa|1'a w dniu w Sopocie w trybie art.39 ltstawy z dnia29 stycznia2))4 r. Prawo zamówień
pLrblicznych (yednolity tekst ustawy Dz. U . z 2001 r. Nr 223 poz. I 65 5 ze zn.)

pomiędzy:
InsĘtutem Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot
Zwanym w dalsze.j części rriniejszej Llmowy ZAMAWIAJĄCYM reprezelltowal7yl'n przez:
Dyrektora -
a
podmiotern gospodarczyfir ........ z
siedzibą
zarej estrowanyrn

posiadającym NIP REGON
Zwanym w dalszej części niniejszej Llmowy WYKONAWCĄ reprezentowanym przez'.

o następujące_| treści :

Podstawą zawarcia niniejszej Llmowy jest wybór nlrlo.zyr,n,"rrr"., of'erty wyłoriionej w trybie przetarg:
nieograniczonego nr IoiDTl1B9112009 zgodnie Z ustawą z dnia29 stycznia2004 r. Prawo zamówień publicznych
('.t. Dz.U. 22001 r. Nr 223 poz.1655 ze zn.).

s2
1. Przedmiotem niniejszej Lrmowy jest dostawa Mikroskopu stereoskopowego z systemem do akwirycji i anali-

zy obrzzu dla InsĘtutu oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie według rodzaju' ilości i ceny okre-
ślonej w załączonyn fortnularzu cenowo-ofeftowym (Załącztllki nr l.1 i l.2 ), stanowiącym integralnączęść
umowy pocZąWSZy.

s3
Dostawa towarll wymienionego w s 2 nastąpi do dnia 05.l0.2009 r.

$4
Wartośó wykonania przedmiotr'r Llmowy Lrstala się rra podstawie cerr jednostkowych zgodnie ze złoŻcną ofertą tj.
na kwotę wraz z podatkiem VAT W wysokości
( słownie : '''......''....'' .'.'.' złotyclr)

ss
1. Strony postanawiaj ą Że zapłata za dostarczony towar odbędzie się na podstawie faktury wystawionej dla Insty-

tutu oceanologii PAN w Sopocie po dokonaniu odbioru dostawy przezZanawiającego. Wykonawca określi na
fakturze nazwę dostarczonego towarll zgodnie z SIWZ.

2. Nalezność regulowana będzie przelewenr z rachulll<ll Zamawiającego na rachunek
Wykonawcy po otrzytnatliu zamówionego towarll w terminię 30
dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę.

3. Wykonawca ma prawo do naliczarria odsetek ustawowych za nietenninową zapłatę.

$6
1. Wykonawca zapłaci Zanlawia.jącenru kary Llmowne w wysokości 0'01 % od warlości brutto zamowlenia za

każdy dzień zwłoki.
2. Zamawia1ący Zastrzega mozliwośc docl-rodzenia odszkodowaniaprzewyŻszającego wysokość w/w kar nazasa-

dach ogólnycI-r Kodeksu Cywilnego.
s7

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodująoej, Że wykonanie umowy nie lezy w interesię
prrblicznym,częgo nie moztla było przewidzieó w chwili za-warcia niIliejszej ulnowy. Zamawiający moze odstąpić
od umowy w tenninie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyŻszych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca moŻe żądaćjedynie wynagrodzenia naleznego mu Z tytułu faktycznie dostarczonego towaru.

s8
1. Wszelkie znriany i uzupełnienia dotyczące niniejszej LlInoWy wymagająformy pisemnej pod rygorem niewaz-

ności'
2. Niedopuszczalrre pod rygorem niewazności są takie zmiany postanowień zawartej LllTlowy oraz wprowadzenie

do niej nowyclr postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego.

15



se
Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie moze dokonać cesji wierzytelności wyrrikających z niniejszej
umowy na osobę trzecią'

s10
Ewentualne spory wyr-rikłe rra tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w drodze negocjacji, a w
przypadku niemoŻności osiągrrięcia porozumienia' sprawy Sporne będą rozstrzygane na drodze sądowej przez sąd
właściwy dla siedziby Zamaw i a1 ącego.

s11
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą mieć zastosowanie przepisy :

a/ Prawo zamówień publicznych (ednolity tekst ustawy Dz. U. Ż2001r' Nr 223 poz' |655 ze zm.).
b/ Kodeksu Cywilnego.

$12
Umowę sporządzono w trzeclr jednobrzmiących egzemp|arzach, Z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego i jeden
e gzemplar z dla Wykon awcy.

ZAMAwIAJĄCY WYKONAWCA

Załączniki do umowy:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotycząca przetargu nieogran iczonego - . . . ' ' ' . . . .l09 z załączn|kami.
2. oferta Wykonawcy złoŻona przez WYKONAWCĘ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - IolDTl1897l09
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