
Sopot, 02 wrzesień 2009 r.

Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:

INSTYTUT OCEANOLOGII POLSKTEJ AKADEMII NAUK
ul. Powstańców Warszawy 55
81-712 Sopot
telefon: 058 551-72-81
fax.: 058 551-21-30
e-mail : office@iopan.gda.pl

Numer postępowania: Io/DT/198412009

SPECYFTKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
TRYB POSTĘPOWANIA: PRZETARG NIEOGRANICZO|{Y

o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów zdnia 19
grLldnia 2007r. w sprawie kwot waftości zamówień oraz konkursów, od których jest uzalezniony obowiązek

przekazywania ogłoszeri Urzędowi oficjalnych Publikacji Wspólrrot Europejskich (Dz.U. Nr 241' poz.1162)'
przeprowadzony na podstawie ustawy zdnia29 stycznia2004r. Prawo zamówień publicznych (i.t. DZ.U' z2001r.

Nr 223, poz. 1655 zg zm.)

na dostawę:

Modern izacja labo ratoriu m mikroskopowego
(dostawa mikroskopów z oprzy rządowaniem)''

Kod CPV: 33261000-7 Mikroskopy

dla INSTYTUTU OCEANOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK



I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Modernizacja laboratorium mikroskopowego (Kod CPV:
3326|000-7 Mikroskopy) dla InsĘtutu oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, ul.
Powstańców Warszawy 55, 81-112 Sopot.

2' W skład dostawy wchodzą następujące elementy:
3. Mikroskop stereoskopowy spełniający następującewymagania:

- układ ciągłej Zmiany powiększenia (układ Zoom) o krotności min.10x,
- układ optyczny z obiektywem głównym (centralnym)' wymiennym'
- obiektyw typu P-Plan 1x, odległość robocza min.70mm,
- okulary 10x, średnica diafragmy pola mtn.Z2mm,
- zakres powiększeń min.8-80x,
- oświetlac z 2 -śwtatłowodowy z zasl]'aczem i zarówką halo genową 1 5 0W'

4. Kolorowa kamera cyfrowa,
_ zmatycą2B" o rozdzle|czości 5 mnlpikseli,
- Wyposazona w Sterownik typu DS-U2 (I.{ikon) lub równowazny,
- ze złączem USB,
- zapewniającym akwizycję obrazu i transmisję do komputera.

5. Adapter opĘyczny
- o powiększeniu 0.7x do kamery.
6. Program komputerowy.

np' NIS Elements-D firmy Nikon, lub równowaŻny, kompatybilny ze sterownikiem DS-U2 kamery (lub
równowaznym), umożliwiający pełne sterowanie kamerą z komputera uzytkowllika. Program ma
zapewnić akwizycję i obróbkę obrazów ,,on line'', podstawową analizę komputerową np. zllczanie i

segregacja obiektów, tworzenie histogramów' magazynowatlie i opracowatlie wyników badań.
7. Mikroskop badawczy. biologiczny o charakterysĘyce jn:

- regulowany układ oświetlający dia z żarówką lralogenową min.20W, spełniający warunki oświetlenia
Koehlera, tZ]. wyposaŻony w regulowaną przysłonę polową i kondensor typu Abbego z regulacją
ogniskowania i regr'rlowarrą przysłoną aperturową' oznaczoną odpowiednio do powiększeń obiektywów,

- stolik x'y z uchwytem na 2 preparaty i usytttowallyrni z prawej Strony, współosiowymi pokrętkami,
-precyzyjny mechanizIn ogniskujący mikro/rnakro, czułośó przesuwll mikro min. 2mikrometry,
wyposazony w firrrkcję, refocusing'' ułatwiającą wymiaIlę preparatu i szybki powrót do pozycji
zogniskowan ia.
- obiektywy typu CFI E Plan Achromat skorygowane na nieskończoą długość tubusa (układ CFI), o
długości parafokalnej min.60mm i parametrach nie gorszych niz:

4x, N.A.0.10, W.D.3Omm
1 0x, N.A.0.25, W.D.7.0mm
40x, N.'Ą.0.65, W.D.0.65mm
100x, N.A.1.25. W.D.0.23mm

- nasadka trinokularowa, zapewniająca podział światła: 100/0 i 0i 100,
- okulary 10x, z diafragmą pola o średnicy min.2Omm.

8' Mikroskop stereoskopowy' charakteryzujący się parametrami jn:
- z układem ciągłe.j zmiany powiększenia (układ zoom) o krotności min.15x,
- 2-stopniowy, bezluzowy mechanizm ogniskujący, ze współosiowymi pokrętkami, do przesuwu
ogn iskuj ącego nrakro/m i kro,
- ocec|rowarra pokrętka zmiany powiększenia, wyposazona W lneclratlizm zapadkowy,
- wbudowana przysłona apeftLlrowa,
- podstawa z wbudowanym układem oświetlenia dia 30W, wyposazona w unikalny układ oCC (obligue
Coheręnt Contrast), zapewrriający doskonałą wizuaIizację słabo - kontrastowych preparatów,
- wbudowany w podstawie dodatkowy przesllw ogniskLrjący mikro, działający na pĘtkę przedmiotową
- okulary o powiększeniach: l 0x, 15x i 20x'
- płlĄka ogniskowa zpodziałkądo okulara 10x,
- nasadka okularowa z pochylanymi tubusami w zakresie 0-30 st.
- obiektyw centralny (główny), wymienny, typu HR Plan apo 1x, o parametrach minimum: N.A.0.l31, odl.
robocza W.D. min.54mrn,
- zespół rozdzielacza wiązki z tubusem pionowym umoŹliwiającym jednoczesną obserwację i przesyłanie
obrazu do kamery TV,



- złącze mechaniczl-le' unrozliwiająceprzyłączenie adapera 0.7x do kanrery.
- oświetlacz 2-światłowodowy z Żarowkąlralogenową 150W.

9. Nasadka do rysowania.
dopasowana do mikroskopu stereoskopowego wg pkt' (1) ipkt.(ó)'.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin realizacji zamówienia to 30.1l.2009r.

III. oPIS wARUNKow UDZIAŁU w PRZETARGU NIEoGRANICZo|{YM ORAZ OPIS SPosoBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH wARUNKow.

l. o udzielerrie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający warunki wynikające z niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowienia oraz warunki wynikającę z al1.22 ustawy zŻ9 sĘcznia
2004 r. Prawo zamówieri publicznych 0.t.DzU. zŻ001 r' Nr 223, poz. 1655 ze zm.), tj. Wykonawca,
który:

a) posiada WyInagaI]e przepisaIni uprawnienia niezbędrre do wykoriywania działalności i czynności
określonyclr zakresem niniejszego zamówienia publicznego, tj. zezwolenię na prowadzenie działalności
ob_ięte_| przedmiotem zamówienia,

b) posiada niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykony.wania zamówienia,

c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej naleŻyte wykorranie zamowienla,
d) nie podlega wykluczeniu w myśl postanowień art. 24 ust' 1 i 2 ustawy z Ż9 stycznia 2004 r' Prawo

zamówień publicznych Q.t. Dz.lJ ' z200'/ r' Nr 223, poz. 1655 ze zn.).
2. oceny spełnierria warltnków Zamawiający przeprowadzi na podstawie złoŻollych przez Wykonawców

oświadczeri i zobowiązań o spełnianiu tych warunków zgodnie z załączotlymi do SIWZ formularzami
oświadczeri oraz w oparciu o wymagane niniejszą SIWZ dokumenty:

a) w zakresie warunku wskazanego w punkcie III.1 .a. wyszczególnione w pLrnkcie IV.1. 1 . i Iv .1.Ż.,

b) w zakresie warunku posiadanego doświadczenia wskazanego w punkcie II.1.b. wymagane jest
realizowanie dostaw zbliŻonych co do zakresu rliniejszego postępowania przetargowego, w
zakresie tegoz wartllrku oraz w pozostałym zakrbsie warunku opisanego w punkcie III.1.b. - ocena
w oparciu o dokumenĘ i oświadczenl,awyszczególnione w punkcie IV.l .1. i IV.1.3.

c) w zakresie warltnktt wskazanego w punkcie III.1 .c. wyszczególnione w punkcie IV' 1.1.

d) w zakresie warunku wskazanego w punkcie III.1.d. wyszczególnionych w purrkcie Iv.1 .1 .,Iv .I '2.,
rv.1.4. iIV.1.5.

3. W przypadku braku wymaganych oświadczeti o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub
dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub ich nieuzupełnienia lub w przypadku
złoŻenia oświadczeń lub dokLrmentów świadczących o braku spełrrienia warunków ZanawiającY wykluczy
Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia, z zastrzeŻeniem mozliwości uzupełnienia
przewidziarrej w ar1. 26 Lrst. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Przy ocerrie spełnienia warunków udziału, o których mowa w pkt III.l. lit b) - c) przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np' konsorcjurn) wielkości stanowiące o spełnieniu
warunków będą zsr-rrnowane" Nie spełnienie powyŻszyclr wymagań spowoduje wykluczenie ofeĄ
podmiotów występujących wspolrrie (konsorcjum). Doświadczenia podwykorrawców oraz ich zasoby nie
będą brane pod Lrwagę przy określaniu czy Wykonawca spełnia warunki udziałv.

Iv. oŚWIADCZENIA I DoKUMENTY, JAIilE MAJĄ DoSTARCZYC wYKoNAwCY w CELU
PoTWIERDZENIA SPEŁNIANIA wARUNKow WYMIENIONYCH w PIINKCIE III.

1. Do ofeĘ Wykonawcy powitllii złoĘó następujące dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków
wymienionych w punkcie III:

1. oświadczenie, ze Wykorrawca spełnia warunki zawarte w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu zgodnie z
art.2Ż i 24 ustawy Prawo zarnówień publicznych - zgodrrie zzałącznikiem Nr 3 do SIWZ,
2. aktualny (wystawiony nie wcześniej niz 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) odpis z
właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
3. wykaz co najmniej trzęch wykonanych, przęZ Wykonawcę dostaw odpowiadającyclr swoim rodzajem
dostawie stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, w ostatnich trzech latach przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŻeIi okres prowadzer-ria działalrrościjest krótszy' to w tym okresie,
wraz Z załączeniem dokumentów potwierdzających, Że usługi te wykonano nalezycie -

załączn|kieln Nr 4 do SIWZ.
zgodnie z



4. aktualrre (wystawione nie wcześniej niŻ 3 miesiące przed upĘweln termilru składania ofert) zaświadczenie
właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, Że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków i opłat lub aktr'ralne zaświadczenie potwierdzające rrzyskanie prawem przewidzianej zgody na
zwolnienie, odroczenie, rozłoŻenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organLl'
5. aktualne (wystawione nie wcześniej niz 3 miesiące przed upływem termit'll't składania ofeń) zaświadczenie
właściwego oddziałLr Zakładv Ubezpieczeli Społecznych lub Kasy Rolniczego LJbezpieczenia Społecznego
potwierdzające, Że wykonawca nie za|ega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub
aktua|ne zaświadczenie potwierdzające uzyskanie prawem przewidzianej zgody na zwolnienie, odroczenie lub
rozłoŻenie na raty zalegĘch płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzj i właściwego organu'

2. Jeżęli Wykonawca ma siedzibę lLrb miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których lllo\ł'a w pkt. 1.2. 1.4 i l.5, składa dokument lub dokunrenty. wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lLrb miejsce zatnieszkania. potwierdzające odpowiednio, ze:

1. nie otwańo jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
2. nie zalega z uiszczanienr podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Że uzyskał
przewidziarre prawem zwolnienie. odroczenie lub rozłozenie na raty zalegĘch płatności lub wstrzymanie w
całości wykoriania decyzji właściwego organu.

3' JeŻeli w kraju pochodzenia osoby lLrb w kraju, w którym Wykonawca rna siedzibę lub miejsce zamleszkania, nie
wydaje się dokurnentów. o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokLrmentem zawierającym oświadczenie
złoŻone przed notariltszeln. właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lLrb gospodarczego odpowiednio kraju poclrodzenia osoby lub krajLr, w któryrn Wykonawca ma
siedzibę lr'rb mie1sce zamieszkania.
4. DokumenĘ, o któryclr mowa w ust. 2 i ust. 3, powinny byó wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upł1.rvem terminu składania ofęft, z wyjątkiern dokumentów wyrnienionych w ust' Ż pkt. 2, które powinny byó
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert'
5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy W okreśIoIlym tennitlie nie złoŻyli wymaganych przez
Zamawiającego oświadczeń lub dokurrrentów lub którzy niezłoŻyli pełnomocnictw, albo którzy złoŻylt wymagane
przez Zanawiającego oślviadczenia i dokr'rrrierrty zawierające błędy, lub którzy złoŻyli wadliwe pełnomocnictwa'
do ich złoŻenia w wyzllacZotlylrl terllliIlie. chyba Że tnitno ich złoŻenia oferta Wykollawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby uniewaznietlie postępowania. ZłoŻone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia idokumenĘ
powirrny potwierdzać spełrrienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez
oferowane dostawy wymagari określonych przez Zatnawiającego, nie póŹniej niz w dniu, w którym upłynął termin
składania ofęrt.

v. WYMAGANIA DOTYCZĄCB oFBRTY WYKAZ WYMAGANYCH DoKUMENtÓw,
oŚwIADCZBŃ I INFoRMACJI
1. ofer1a winna zawięrac'.
l.l. Wypełniony formularz oferlowy - przygotowany zgodnie Zwzoreln stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ,
1.2. Wypełniony formularz ofertowo-cenowy - przygotowany zgodnie Zwzorem stanowiącym Załącznik nr 2

do SIWZ.
1.3. oświadczenie' ze Wykonawca nie podlega wykluczenilr zgodnie z art.22 i 24 ustawy Prawo zamówień

publicznych oraz spełnia warunki postępowania - przygotowane zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik
nr 3 do SIWZ.

1.4. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziałtr w postępowaniu - wymienione w punkcie IV.
SIWZ.

1'5' Pełnomocnictwo dla osoby, której prawo do reprezentacji nie wynika z dokltmentów określonyclr w
punkcie lV.1.2. (odpisLr z właściwego rejestru lLrb zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej), pełr-rornocnictwo musi być złoŻonę w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie lub
przęz lT|ocodawcę kopii, sporządzonego przez notariLrsza odpisu lub wyciągLr z dokumentu; treść
pełnomocnictwa mrrsi jedrroZnacznrc określaó czynności do wykonania których pełnomocnik jest
upowazniony. q

1'6. Dokument pełnomocnictwa pełnomocnika występującego w imieniu podmiotów ubiegających się o
wspólne wykonanie zamówienia w przypadku składania oferty wspólnej; pełnomocnictwo musi być
złoŻone w formie oryginałLr lub poświadczonej notarialnie kopii, sporządzonego przęz notatiusza odpisu
lub wyciągu z dokumentu; treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określaó czyt-lności do wykonania
których pełnomocnik jest upowazniony.

vI. WYMAGANIA DoTYCZĄCE OFERTY - oPIs SPoSoBU PRZYGOToWANIA oFERTY



1. oferta i załączniki do niej winny byc złoŻone w fonnie pisemnej i napisane w języku polskim w sposób
trwały np. na maszynie do pisania lub komputerze. Zamawiający dopusZcZa ręczne, czytelne wypełnianie
formularzy ofeńowych (według załącznikow określonych w SIWZ).

2' Zamawiający nie wyraza zgody na składarrie ofeft w postaci elektronicznej.
3. Jeżeli dla oświadczeri i wykazów przewidzianv jest wzór -załącznil< do SIWZ, dokumenty te sporządza się

według tych wzorów'
4. Wszystkie wzory - załączniki ol<reślone w SIWZ naleŻy wypełnić bez dokonywania w niclr jakichkolwiek

zmian, ściśle według warunków i postanowień zawaffych w SIWZ' W przypadkr'r, gdy dane nie doĘczą
Wykonawcy naleŻy wpisac ,,nie dotyczy''.

5' Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonyrni w SIWZ. Propozycje rozwiązań
alternatywt-lych (wariantowyclr) rrie będą brane pod Llwagę' Zamawiającv nie dopuszcza mozliwości
składan ia ofeI1 wariantowych.

6. Nie przewidLr1e się zarnówień Lrzupełniających.
1. Nie dopuszcza się składanie ofeft częściowych'
8. Ceny wszystkich elęmentów zamówienia powit-lt-ty zawięrac w sobie ewentualne Lrpusty i rabaty

proponowal1e przez Wykonawcę . ą

9. Każda Strona ofeĘ powinna być opatrzona kolejnym numerem ipodpisana przezWykonawcę lub osobę
przez niego upowaznioną.

10. Ewenttralne poprawki w tekście ofeĘ muSZą być parafowane idatowane własnoręcznie przez osobę
podpisującą ofemę'

11. Wymagane dokrtnrenty nalezy złoĘć w formie oryginałów lLlb kserokopii potwierdzających zazgodnośćz
oryginałem przez Wykonawcę lub osobę (osoby) uprawnioną do podpisania oferly z dopiskiem ,, za
zgodność z oryginałem''.

12. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych naleĄ dostarczyó przetłumaczone na język
polski przeztłunaczaprzysięgłego lub złoŻyćwrazZtłumaczeniem najęzyk polski, poświadczonymprzez
Wykonawcę.

i 3 ' Wykonawcy polloszą wszelkie koszty związane Z przygotowanieln oferty.
14' oferta winna być trwale zabezpieczona uniemożliwiając zmianę jej zawaftości.
15. Złożone w ramach ofeft1' materiały i dokumenty nie podlegajązwrotowi.
16. ofeftę wraz Z wymaganylni załącznlkami nalezy Lrmieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi

Wykonawcy oraz opisem tematu, którego przetargdotyczy:
,,Oferta przetargowa na dostawę Mikroskop stereoskopowy z systemem do alovizycji i analiry obrazu

dla Instytutu oceanologii PAN' ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot,
nr postępowania: IO/DT l 1897 12009

nie otwierać przed 10.09.2009 r. godz. 10.00''
17. W przypadkLr braku tej inforrnacji Zanawiający nie pottosi odpowiedzialrrości zazdarzenia wynikające z

tego brakLr, np. omyłkowe otwarcie ofeĘ przed wyznaczonym terminem otwarcia, lub jej nie otwarcie w
trakcie sesji otwarcia ofer1.

18. Brak jakiegokolwiek z określonych oświadczeń i wymaganych potwierdzeń lub złozenie ofeĘ niezgodnie
z opisem przygotowania ofeĄ (np. niepoświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopie)
spowoduje, stosownie do ustawy Prawo zamówień publicznych' wykluczenie Wykonawcy i odrzucenie
oferry.

19. ofeĘ przedstawione przez dwa lub więcej podmiotów występLr;ących wspolnie, będą musiały spełniać
następtr.] ące wylna ga tl ia:

19.1. W przypadku złoŻenla oferry wspólnej oświadczenia oraz dokumenty winny byc złoŻone przezkaŻdy z
Ęch podmiotów, natomiast formularze ofertowe winny byó podpisane w imietlir-r wszystkich podmiotów
składających ofertę wspó l ną.
19.2. W przypadkr'r złoŻenia oferty wspólnej, Wykonawcy llstanawiająpełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowanir"r o r-rdzielerrie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia tllnowy w sprawie
zamówienia publicznego. 

ą

19'3' ofęrta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich paftnerów'
19.4. KaŻdy Wykonawca przedłoĄ Ęlko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjurn. Wykonawca, który
przedkłada lub paĘcypLrje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, ze wszystkie ofeĄ z udziałem tego
Wykorrawcy zostaną odrzucone'
20. Stwierdzenie przez Zanawiającego podarria informacji rrieprawdziwych, istotnych dla prowadzonego

postępowan ia, powodu3 e wykluczenie Wykonaw cy z udziałtl w po stępowan i LI.

21' W ofercie naleŻy wskazać częśc zamowienia, której wykonanie Wykor-rawca zaln|erza powierzyć
podwykonawcom.



22. Informacje stanowiące tajemlricę przedsiębiorstwa Wykoriawcy' W rozLlmieniu przepisów ustawy o
zwa\czanirt nieuczciwej konkurencji, powinny zostać wyraźrlie oznaczone zastrzeŻeniern fuykonawcy, pod
rygorem uznania, ze stanowiąone informacjejawne' ą

VII. INFoRMACJE o SPoSoBIE PoROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z wYKoNAwcAMI
ORAZ PRZEK1.ZYWANIA OŚwIADCZEŃ LUB DoKUMENTÓw, A TAKŻE wSKAZANm ósóń
IIPRAWNIONYCH Do POROZUMIEWANIA sIĘ Z WYKONAWCAMI. wYJAŚNIBNIA I ZMIANA
TREŚCI SIWZ.

1. Cała koresporrdencja między Zamawlającym a Wykonawcami prowaclzona będzie w języku polskim'
Wszelkie oświadczenia. wnioski, zawiadornienia oraz infornracje Zanawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie, zaś złożone Za pomocą telefaksLr uwaŻa się za złoŻone w terminie, jeŻeli dotrą do aóresata przód
Lrpł1rverl ternrinu izostały niezwłocznie potwierdzone pisemnie. Wyjątek stanowi wniosek o przesłanie
Specyfikacji lstotnych Warunków ZamowięniĄ co do którego Zamawiający dopttszcza formę teiefaksową
lub elektrorriczlrą.

2. Adres do korespondencji:
Instytut Oceanologli PAN
ul. Powstańców Warszawy 55
81-712 Sopot
tel 058 73 11 101;058 55 1 12 81

fax0585512l30 
,

e mai I offi ce@iopan.gda.pl
godziny pracy: poniedziałek - piątek w godzinaclr B:00 - 15:00.

3. Zamawiający do bezpośredniego kontaktowania się z Wykorrawcami upowaznia następujące osoby:
Małgorzata Świątczak

4. Wykonawcy lllogą Zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych
Wartrnków Zarnówienia, nie póŹniej rriż 6 dni przed ternrinem składania ofeń.

5. Treść zapytari wraz Z wyjaśnieniami zostanie zalnięszczotla lla stronie internetowej oraz zostanie
przekazanawszystkim Wykonawcom, któryrn przekazano SIWZ bez Lrjawnianiaźrodłazapytania.

6. Zamawiający moŻe w uzasadnionych wypadkaclr, przed upĘwem terminu składania ofert, zmienić treść
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowienia.KaŻda wprowadzol1aprzezZanawiającego zmiana SIWZ
zostanie niezwłoczt'lie zalnieszczona na stronie internetowej oraz przekazana wszystkirł Wykonawcom,
ktorym przekazarlo SIWZ' stając się automatycznie jej integralną częścią. Wszelkie wprowadzonę przez
Zamawiającego zmiany są wiąŻące dla Wykorrawcy. W taklej sytiracji, jeżeli zntanatreści SIWZ prowadzi
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zanawiający przeclłuŻy termin składania ofeń, zgodnie z art. 72
a ustawy z29 styczt'tiaŻ004 r. Prawo zamówieri publicznych (i.t' DZ.U. z200] r. Nr 223, poz. 1655 ze
zm.), jeŻeli zaś zlniana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu lecz w wynikLl
tej zmiany niezbędny jest dodatkowy cZaS na wproway'zenie zmian w ofeftach, Zamawiający również
przedłuzy termin składania oferl. W taklm przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zanawiającego i

Wykonawcy odrrośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1' W niniejszym postępowaniu o Lrdzielenie zamówienia Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Ix. TBRMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni, który rozpoczyna się z Lrpływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moze przedłuŻyć tennin związania ofeftą ztym że

Zamawiający moŻe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływetł tennitllt zwięania ofer1ą zwroclć się do
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłuŻenie tego terrninu o ozllaczol-ly okres, nie dłr-rzszy jcdriak niŻ 60
dni.

X. ZMIANA I WYCOFANIB OFERTY
1' Wykonawca może wprowadzic nniany lub wycofac złoŻot^tąofertę za pomocą pisemnego powiadomienia

przed uplyrłeln terlllitttI sl'ladallia olert'
2. Powiadornierrie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofeĘ rnLrsi być podpisane przez Wykonawcę lub

upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie nalezy złoŻyć w zamkniętej kopercie, która
powinna byó dodatkowo oznaczona odpowiednio określęniami ,,ZMIANA'' lr-rb ,,WYCoFANIE''. KopeĄ
oznakowane dopiskierrr ,,ZMIANA'' zostaną otwafte przy otwieraniir oferty Wykonawcy, który wprowadził
zmtany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną clołączone do oferty.

3' Wycofarra oferta bez otwierania zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie po zakończeniu
postępowania.



4. Żadna ofeńa nie mozę byc zrnieniona po tennirrie składania ofert.

XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. ofeĘ na|eŻy składać osobiście lub przez posłańca (pocztą kurierem) - decyduje data otrzymania ofeĘ przez

Zamawia1ącego _ w zamkniętych kopeftach, w budynku Instytutu oceanologii PAN w Sopocie przy ul.

Powstańców Warszawy 55, w pok. 120, do dnia 10.09.2009 r. do godz. 9.30.

2. ofefta, która wpłynie do Zamawiającego po upĘwie terminu składania ofeft, niezaleznie od sposobu' w jaki
Wykonawca składa ofeńę, będzie odesłana bez otwierania do Wykonawcy, po upĘwie terminu
przewidziarrego lta wniesienie protestu.

XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
1. otwarcie ofeń odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej budynku InsĘtutu oceanologii

PAN w Sopocie przy uI. Powstańców Warszawy 55, dnia 10.09.2009 r. o godz. 10.00.

2' Przy otwarcirr ofer1 rnogą być obecni upowaznieni przedstawiciele Wykonawców.

XIV. TRYB OTWARCIA I OCENY OFERT
1. otwarcie ofert jestjawne. oferty otwatte zostanązgodnie zaft.86 ustawy Prawo zamówieti publicznych.

2. ofeĘ, dla których powiadomienie o wycofaniu zostało przedłoŻone zgodnie z rriniejszą Specyfikacją nie

zostaną otwafte i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.
3. Bezpośrednio przed otwarcień ofert Zamawiający poda kwotę, jakązamierza przeznaczyć na sfinansowanie

zamówienia.
4. Podczas otwarcia ofert"Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje doĘczące

ceny, termitru wykonania zamówienia, okrestt gwararrcji i warunków płatności zawaĘch w ofertach.

5. ofeĘ oceniane będąw oparciu o zasady ikryteria Zawarte w rriniejszej SIWZ oraz ustawie Prawo zamówięń
publicznych

6. Wykorrawcy zostaną powiadornieni o wyborze oferty zgodnie z aft.. 9Ż ustawy Prawo zamówień publicznych.

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZEI{IA CENY

1. Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia W ''FormLtlarzu ofeftowo-cenowym''
stanowiącym Załącznlk nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnyclr Warunków Zamowienia' Wszystkie ceny
jednostkowe iwartości na|eĄ podaćz dokładnościądo dwóclr rniejsc po przecirrku.

Ż. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo, z wyodrębnieniem naleznego podatku VAT.
3. Cenądanej ofery jest kwota wrażonaw złotyclr polskich zawierająca podatek od towarów iusług (VAT)

- wańość brutto zbiorcza za wszystkie pozycje zamówienia.
4. Cena podana w ofercie witrna zawierać wszystkie koszty związane z realizacjązamówienia'
5. Jeżeli Wykonawca zastosLrje w swojej ofercie Llpust cenowy, to musi go Lrwzględnić w cenie.

6. Cenamozebyćtylko jedrtazaoferowanyprzedmiotzamowienia,niedopuszczasięwariantowości cen.

xvl. KRYTERIA, KTORYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBoRZE oFERTY'
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. W oparciu o kryterium oceny ofertZamawiający oceni i porówna jedynie te ofeńy' które odpowiadają
wymaganiom, przedstawionym w niniejszej SIWZ. !

2. Przy wyborze ofeĘ Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena I00 "ń.
3. Punkty Za cellę będą obliczal]e Wg następującego Wzortl:

najniŻsza cena oferty
liczba punktów __-_-- X 100 x 100 %

cena badanej oferty

4. Cerrę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w ,.Formltlarzu ofertowo-cenowym''
stanowiącyIn załącznlk nr 2 do niniejszej SIWZ. Wszystkie ceny jednostkowe i wartości naleŻy podac z

dokładriością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Cena oferty musi byc podana w PLN cyfrowo, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
6' Ceną danej ofer1y jest kwota wyraŻona w złoĘch polskich zawierająca podatek od towarów i usług (VAT)

- wańośc brutto zbiorcza za wszystkie pozycje zamówienia'
7. Cena oferty zawiera wszystkie koszty zwlązane z realizac1ązamówienia.
8' oferta przedstawiająca najnizszą cenę otrzyma maksymalrrą liczbę punktów - 100 pkt. PozostĄm

ofertom przypisana zostanie odpowiednio mrriejsza (zgodnie z podarrym wzorem) Iiczba punktów. Wynik
będzie traktowany jako wartośó punktowa ofeĄ. ?

9. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który zaoferuje najnizszącenę.
1



10. Jężeli wybór ofeĘ rrajkorzystniejszej będzie niernożliwy z l-lwagi na fakt, Że zostały złoŻone ofeĘ o
takiej sarnej cenie,Zamawiający wezwie Wykorrawców' którzy złoŻyli te oferty, do złoŻenia w terminie

okre ś l onym pr ze z Zamaw i aj ące go ofert do datkowych'
11. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w walucie

PI,N.

oferta, która uzyska największą liczbę punktów (punkĘ uzyskane za kryterium: CENA - zostanie uznana
pr zez Zamawiaj ącego za ofertę naj ko rzystniej szą.

xV[. SPRAWDZENIE OFERT, OKREŚLENIE ICH ZGoDNoŚCI Z WYMAGANIAMI, PowoDY
ODRZUCENIA OFERTY
1' oferta, złoŻona w określonyrn przezZamasvia1ącego terminie' oceniana będzie w oparciu o zasady ikryteria

Zawalte w niniejszej SIWZ oraz ustawie Prawo zamówień pLlblicznych.
2. Przed oceną ofeft Zamawiający sprawdzi fonnalną stronę uczestnictwa Wykorrawcy w postępowaniu i określi'

czy Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie III niniejszej

Specyfikacji Istotrrych Warurrków Zamówienia, czy oferta została prawidłowo podpisarra oraz czy jest zgodna
z wymaganiami przedstawionymi w SIWZ.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŻe Żądac od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złoŻonych ofert. Prośba o wyjaśnienie oraz odpowiedŹ powinny być składane z zachowaniem pisemności
postępowania. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającyn a Wykonawcą negocjacji
dotyczących złoŻorlej oferty.

4' ZamawiającY poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji raclrrrnkowych dokonanyclr poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności ofeĘ ze SpecyfikacjąIstotnych Warunków Zamowienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści ofeń,
o poprawkacl-r omyłek Zamawia1ący niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego ofefta została
poprawiona.

5. Zamawiający oceni spełrrienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowarriu, określonych w punkcie
III niniejszej SIWZ' według następujących zasad: ą

5.1' ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie, w oparciu o oświadczenia l
dokumenĘ złoŻone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, metodą,,spełnia./nie spełnia'';
5.2. jeżeli Wykonawca rrie wykaze się spełnieniem warunków określonych w pr'rrrkcie III niniejszej SIWZ,
Zostal]ie wyklLrczorl) z postęporł ania:
5.3. ofertę Wykonawcy, który zostanie wykluczony Z postępowania, lla podstawie art.24. rrst'1 i 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych , uzrlaje się za odrzucol-lą
5.4. jeżeli Wykonawca wykaze się spełnieniem warunków określorrych w purrkcie IlI niniejszej SIWZ' złoŻona

ofefta zostanie zakwalifikowana do dalszej analizy.
6. Zamawiający zobowiązaLiy jest odrzucić ofertę (art. 89 ustawy Prawo zamówieri publicznych), jeżeli:

a) jest niezgodna Z ustawą
b) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. z'zastrzeŻeniem art.87 ust.2

pkt.3 Lrstawy Prawo zamówień pLrblicznyclr,
c) jej złoŻenie statlowi czytl lrieltczciwej konkrrrerrcji w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencj i,

d) zawiera raŻąco rriską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
e) została złoŻona przez Wykonawcę wykluczonego zudziałl w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub

niezaproszonego do składania ofert, ą

f zawiera błędy w obliczeniu ceny,
g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki' o
której rnowa w ar1.87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień pLrblicznych,
h) jest niewazna na podstawie odrębnych przepisów'

xv[I. I|{FoRMACJE o FORMALNoŚCIACH, JAKIE PoWINNY ZoSTAC DoPEŁNIoNE Po
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Niezwłoczt-lie po wyborze na1korzystniejszej ofety Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli

ofefty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej ofeffy,
b) Wykonawcach, ktorych oferty zostały odrzucone'
c) Wykonawcach, ktorzy zostali wyklrrczeni Z postępowania o udzielenie zarnówienia.



2' Zamawiający po wyborze ofeĘ zawiadomi pisemnie Wykonawcę, którego ofefta zostanie wybrana o

dacie i miejscu zawarcia Umowy.
3. Ulnowa bęclzie podpisana przezZamawiającego iwybranego Wykorrawcę - tlie wcześtliej niż po upływie 7

dni po zawiadornieniu o wyborze Wykonawcy (chyba. Ze W postępowaniu o udzielenie zamówienia została

złoŻorta tylko jedna ofefta). z wyłączeniem sytLracji, gdy zostarrie wniesiony protest przez ktoregoko|wiek z

pozostaĘclr uczestników postępowania.
4. Zamawiający podpisze Llmowę z wybranym Wykonawcą na warttnkaclr określorrych w:

a) Specyfi kacj i Istotnych Warunków Zalnow ienia,
b) złożonej ofercie'
c) wzorze Llmow-Y, stanowiącyrn załączntl< rrr 5 do SIWZ.
5. W przypaclku gclyby wyłoniona w prowadzonym postępowatliu of'erta została złoŻorla przez dwóch lub

więcej Wykonawców r.vspolIlie Lrbiegających się o udzięlenie zamowierlia publicznego. Zal'nawiający zaŻąda

Llmowy regulu3ącej wspołpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania Llmowy o zamówienie
publiczne. Termirl, na jaki została Zawa|ta umowa Wykonawców nie r-noze być krótszy od terminu

określonego na wykonanie zarnówienia.
6' Zamawiający tlie przerł idtlje zawarcia ttmowy ramorłej. 

!

xlx. WYMAGANIA DOTYCZĄCB NALBZYTBGO ZABEZPIECZENIA UMowY w SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wynaga wniesierria zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy'

XX. ISTOTNE WARUNKI UMOWY
1. Wszelkie warunki Llmowy istotne dla Zalnawiającego są zawafte w projekcie Llmowy' stanowiącym

załącztllk nr 5 do SIWZ.
Ż. Niedopuszczalne pod rygorem niewaŻności są zmiany postanowień zawar1ej Lllllowy w stosunku do treści

ofeĘ, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykor-rawcy.

xxl. POUCZENIB o ŚnonrłCH oDwoŁAwCZYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH wYKoNAwCY
1' Wykorrawcol'l't, atakŻę innym osobom, których interes prawny w uzyskanirt zamówienia doznał lub moze

doznac uszczerbku' w wyniku naruszęnia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień
ptrblicznych _ przysługLrją środki ochrony prawnej przewidziarre tą Lrstawą określor-re w Dziale VI ustawy

Prawo zamówień publicznych.
2' Prawo wniesietlia proteStu przysłr'rgu;e wobec treści 

'ogłoszenia 
o zamówieniu, poStal]owień SIWZ,

czynności podjętych przez Zamawiającego w toku pośtępowania oraz w przypadku zanięchania przez

Zamawiającego czyrtności' do której był zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamowien publicznych.

3. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŻytej staranności

mozna było powziąć wiadomość o okolicznościaclr stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uwaŻa

się za wniesior-ry z chwilą gdy dotarł on do Zanawiającego w taki sposób, Że mogł się zapoznać z jego

treścią.
4. Protest clotyczący treści ogłoszenia oraz postanowieli Specyfikacji Istotnych WarLrnków Zamówienia

wnosi się w terrninie 7 dni ocl dnia zamieszczenia ogłoszer-ria w BiLrletynie Zanrówień Publicznych lub

zamieszczenia Specyfikacji Istotrrych Warunków Zamórł,ienia na stronie internetowej.

5. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zarnawiającego' a takŻe zawierac

Żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutow oraz okoliczności faktycznych i prawrrych r-rzasadniających

wniesienie protestll.
6. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące: treści ogłoszenia, postanowień

Specyfikacji lstotnych Warunków Zamówienia. wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie
zamówienia albo odrzucenia of'erl iwyboru oferty najkorzystniejszej w terminie 10 dni od upływu

ostatlriego z ten-ninów na wniesięnie protestu.

7. Protest inny, niz wyrnieniony w pkt'5 - Zamawiający rozstrzyga w termirrie 10 dni od dnia jego

wniesięrria' c

8' Brak rozpatrzenia protestu w przewidzianym terminie uznaje się za jego oddalenie. od rozstrzygnięcia
protestu oraz w przypadku braku rozpatrzetlia w tertninie, przysłLlguje odwołanie do Prezesa Urzędu

Zarnówień Publicznych w następrrjącym zakresie:
a) opisrr sposobu oceny spełniania warunków Lrdziahr w postępowanitt;

b) wykluczenia wykonawcy Z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferly.

9. odwołarrie wnosi się do Prezesa Urzędu w tenninie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub

upĘwLl termitltt rozstrzygrlięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania



zamawiającemu' ZłoŻęnie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z
jego wniesieniem do Prezesa Urzędu.

10. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI ,,Srodki ochrony
prawnej'' ustawy Prawo zamówień publicznych

xx[. PoSTANoWIENIA KoŃCowE

1. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamasviającym i Wykonawcami powinny odbywać się w walucie polskiej
PLN.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ dla Wykonawców rnają zastosowanie przepisy:
_ ustawy z29 stycznia2\\4 r. Prawo zamówień publicznych Q.t.Dz'U. z200-lr. Nr 223 poz.1655 zzezm.),
- Kodeksu Cywilnego.

Sopot, dn. 14.08.2009 r.

łr\łWW9ilank
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Załączniknr l

pieczątka Wykonawcy
rnie.jscowość i data

FORMULARZ OFERTOWY
Niniejszym oświadczamy, Żę w postępowallitr o zamówienie pLrbliczne lla dostawę:

. ..... dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie,

ofeńę przetargową składa:

(l'I azw a wy kon aw cy / ów 1
- składarny riirriejszą ofertę przetargową we własnym imieniu*
- jako partner konsorcjum zarządzanego przez*

(nazwa lidera)
* n i epcltrze bn e s lrre ś l ić'

1. Potwierdzarrry' iŻ Ilie uczestrliczyrny w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego Samego postępowania.

Ż' oferLrjemy dostawę w terlllitlie
3. Termin płatności za wykoIraIlą dostawę zrealizowarlą zgodnie z zapotrzebowaniem Zanawia1ącego wynosi 30

dni od dafy otrzymania faktLrry.
4. oświadczamy, że zapoznaliśrny się ze Specyfikacją lstotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej

zastrzeŻeń. ą

5. oświadczamy, Że Firma spełnia wszystkie warunki określone W Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.

6. oświadczamy, Że tlwaŻamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni od r'rpływu tenninu składania
ofert.

7. Akceptujemy warurrki Llmowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załączntk nr 5 do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zarnówienia' W przypadku wyboru naszej ofeńy zobowiązLrjerny się do zawarcia umowy według
przedstawionego wzorll , w wyzna:Zonym przez Zamawiającego terminie.

8. Zamierzamy / nie zamierzamy* powierzyć podwykonawcom następującą częśó zamówienia;

* niepotrzebne s kreślic

9. W przypadkLr wyboru naszej ofety do rea|izacji w/w zamówienia pLrblicznego Llmowa ze strony Wykonawcy
będzie podpisarra przez''

( podac imioną i nazwiska oraz stanowiska )

- naleŹność z tytułu wykonania Llmowy naIeĘ przekazac na'.

i0. Internet : http/l

11. e-mail

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

12. Imię i nazwisko osoby upowaznionej do kontaktów

( podać nazwę Banku i nttmer konta 
'1

podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upowaznionej

@
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Zalączniknr 2"

pieczątka Wykonawcy
mie.;scowośc i data

FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY

(Szczegółowy opis oferty )

podpis i pieczątka Wykorrawcy lLrb osoby upowaznionej

t2



Załączniknr 3

pieczątka Wykonawcy

miejscowość i data

oŚwIADCZENIE wYKoNAwCY
przystępując do r'rdziaŁr w postępowaniu o zamówienie publiczrle na dostawę; Mikroskop stereoskopowy z

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

oświadczam, ze podmiot, który reprezentuję spełnia wyrnagania Zawarte w SIWZ oraz:

1. Nie podlega wykluczerriu Z postępowania na podstawie art."24 ust' l i2 Lrstawy z29 styczniaŻ004 r. Prawo

zamówień prrblicznycli (1edrroliĘ tekst ustawy Dz. U. z2001 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.).

2' Posiada wymaganę przepisarni uprawnienia niezbędne do wykonywania działalności i czynności określonych

zakresem nirriej szego zamówienia publ icznego.

3. Posiada niezbędnąwiedzę idoświadczenie oraz dysponuje potencjałem teclrnicznym iosobami zdolnymi do

wykorrania ni n iej szego zal-nów ien ia, *

lub posiada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do r'rdostępnierria poterrcjału technicznego i osób

zdolnych do wykonania zamówienia.*

niepotrze bne s kre ś lic *

4. Znajduje się w sytuacji ekorromicznej i finansowej zapewniającej nalezyte wykonanie zamówienia.

5. Po zapoznaniu się z warunkami przetargu przyjmuje je bez zastrzeŻeń.

podpis i pieczątka Wykonawcy
lub osoby upowaznionej

nie p o trz e bne s ]cr e ś l ić *

t3



Załącznlknr 4

pieczątka Wykonawcy

miejscowoŚĆ i data

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

o ręalizowanych dostawach tj. dostawy ..... zbllŻone co do zakresu niniejszego postępowania przetargowego
z ostatnich trzęch \at przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zatnÓwienia, a jezeli okres prowadzenia działalności

jest krotsz;. to w tym okresie

L.p. Nazwa. adres itelefon Odbiorcy opis przedmiotu zamówtenta:
nalezy podać realizowane dostawy

i ich rodza.j

'fernirny realizac-ji
(termin rozpoczęcia i

termin zaIłończenia jeżeli
zostalo zakończone)

War1ość
zamówięnia brutto

(podpis i pleczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

l4



Załącznlk nr 5

UMOWA nr............. 2009 - PROJEKT
zawartawdniu wSopociewtrybiear1. j9ustawyzdnia29stycznia2004r. Prawozamówien

publicznych (jednolity tekst ustawy Dz. U.22001 r. Nr 223 poz. 1655 ze zrn.)
pomiędzy:
InsĘtutem Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-7|Ż Sopot
Zwally|Tl w dalszej części niniejszej Llmowy ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanymprzez'.
Dyrektora -
a
podmiotern gospodarczvtlr . -...... z
siedzibą
zarejestrowanym

posiadającym NIP REGON
Zwanym w dalszej części niniejszej umowy WYKONAWCĄ reprezentowanyl-I-l przez'.

o następu.;ącej treści :

s1
Podstawą zawarcia niniejszej Llmowy jest wybor najkorzystniejszej ofeńy wyłorriorrej w trybie przetargtt
nieograniczonego nr Io/DT/l B9112009 zgodrrie Z tlstawą z dnia29 stycznia 2004 r. Prawo zarnówień publicznych

0.1. Dz.U. 22001 r. Nr 223 po2.1655 ze zm.).

s2
Przedmiotern niniejszej Llmowy jest dostawa ,,Modernizacja laboratorium mikroskopowego (dostawa mi-
kroskopów z oprzyrządowaniem)'' dla InsĘtutu oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie według
rodzaju, ilości i ceny określonej w załączonym formularzu clnowo-ofer1owym (Załączniki nr 2 do SIWZ), sta-

nowiącyrn integralną część umowy pocZąWSZy.

s3
Dostawa towarll wymienionego W s 2 nastąpi do dnia 30'11.2009 r.

s4
Wałtość wykonania przedmiotu umow}'ustala się rra podstawie cen jednostkowych zgodnie ze złoŻonąofertą tj'
na kwotę wraz z podatkiem VAT w wysokości
( słownie : .......'......... ..'.. złotych).

$s
1 . Strony postanawiaj ą Że zapłata za dostarczony towar odbędzie się na podstawie faktLlry wystawionej dla InsĘ-

tutu oceanologii PAN w Sopocie po dokonaniLr odbiorrr dostawy przez Zarnawiającego. Wykonawca określi na

fakturze l1azwę dostarczotlego towarll zgodnie z SlWZ.
2. Naleznośó regulowana będzie przelewem z rachunku Zamawia_jącego na rachunek

Wykonawcy po otrzymalliu zamówiollego towaru w termirrie 30

dni od daty otrzymania faktury wystawiorrej przez Wykonawcę.
3. Wykonawca lna prawo do naliczania odsetek ustawowych zaJrieterminową zapłatę.

$6
1 . Wykonawca zapłacl Zamawiającemu kary Llmowne w wysokości 0,01 % od waftości brutto zamówienia za

kaŻdy dzień zwłoki.
2. Zamawia1ący Zastrzega rnożliwośó dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość w/w kar na

zasadaclr ogólrrych Kodeksr"r Cywilnego.
s7

W razie wystąlienia istotnej zmiany okoliczności powodLrjącej, że wykonanie Llmowy nie lezy w interesie
prrblicznym, czego nie mozna było przewidzieó w chwili zawarcia niniejszej tltnowy' Zanawiający moŻe odstąpió
od umowy w tenninie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca moŻe Żądacjedynie wynagrodzenia naleznego rrlLl Z tytLrłu faktycznie dostarczollego towaru.

s8
1' Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej tlmowy wymagająforrny pisemnej pod rygorem niewaŻ-

ności'
2. Niedopuszczalrre pod rygorem niewazności są takie zmiany postanowieti zawaftej Lllno\Ąry oraz wprowadzenię

do niej nowych postar-rowień niekorzystnych dla Zamawiającpgo.

l5



$e
Bez pisemnej zgody Zanawiającego Wykonawca nie moze dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej
umowy tla osobę Lrzecią.

s10
Ewęntualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w drodze negocjacji, a w
przypadku niemozności osiąnięcia porozumienia, sprawy Sporlle będąrozstrzygane na drodze sądowej przezsąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

sll
W sprawaclr nieuregulowanyclr postanowieniami niniejszej umowy będą mieć zastosowatlie przepisy :

a/ Prawo zamówień publicznych (ednolity tekst ustawy Dz.IJ. z200]r. Nr 223 poz. 1655 ze zm')'
b/ Kodeksu Cyłvilnego.

s12
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,'z czego 2 egzemplarze d|a Zamawiającego ijeden
egzemplarz dla Wyko n awcy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Załączniki do umowy:
1. Specyfikac.ja Istotnych WarunkÓr'v Zamówienia dotycząca przetargu rlieograniczone'eo - Io/DT/l984.l09 z zalącznikami'
2. of'erta Wykonarvc1' złozona przez WYKoNAWCĘ w postępowanILr prorvadzonynr rł trybie przetargu nieograniczonego - Io/DT/

t984t09

Akceptuję wzor umowy

pieczątka i podpis wykonawcy
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