
Sopot, 15 paźdzternik 2009 r.

Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:

INSTYTUT OCEANOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK
ul. Powstańców Warszaw}' 55
81-712 Sopot
telefon: 058 551-72-81
fax.: 058 551-21-J0
e-mail : office@iopan.gda. pl

Numer postępowanizz Io lDT 1237 3 12009

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
TRYB POSTĘPOWANIA: PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości zamów'ienia nie przekraczającej kwot określorrych Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 19

grudnia Ż0O7r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek
przekazywaLlia ogłoszeń Urzędowi oficjalnych PublikacjiWspólnot Europejskich (Dz.U. Nr 241, poz.I762)'

przeprowadzony napodstawie ustawy zdniaŻ9 sĘcznia 2004r..Prawo zamówień publicznych (i.t. DZ.U. zŻ007r.
Nr 223. poz. 1655 ze zm.)

na dostawę:

Zestaw liczników cząstek aerozolu
Kod CPV: 33Ż1Ż000-9

dla INSTYTUTU OCEANOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK



I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Zestawu liczników cząstek aerozolu (Licznik/spektromętr do

określania rozmiarow cząstek orazltczntkoptyczny/nefelometr do okreŚlania własności optycznych
cząstek aerozolu) Kod CPV: 332IŻ000-9 dla Instytutu oceanologii Polskiej AkademiiNauk w Sopocie,
ul. Powstańców Warszawy 55, 81-"71Ż Sopot.

W skład dostawy wchodzą następujące elementy:
1. Licznik cząstek/spektrometr :

Zakręs pomiarowy

Całkowita ilość kanałow:

Ilośc zliczęń''zerowych"

Górna granica zltczętt

Minimalny czas wykonania pomiaru

Przepł1v próby:

Możliwość przesuwania granic kanałów

Mozliwość współpracy z komputerem Zewnętrznym

2. Licznik opĘczny/nefelometr

Długośó fali

Szerokość wiązki

Czułość ptzy 60 s uśrednianiu

Czas uśredniania

Pomiar jasności referencyj nej

Zakres kątoury pomiaru od maks. 7 do min. 170"

Pomiar współczynnika rozpraszanta i współczynnika tozptaszania do tyłu

IT. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin reaIizacji zamówienia to 22.12.2009r.

ilI. oPIs wARUNKow UDZIAŁU w PRZETARGU NIEOGRANICZoNYM oRAZ oPIS SPosoBU
DoKoNYWANIA oCENY SPEŁNIE|{IA TYCH wARUNKow.

1. o udzielerrie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający warunki wynikające z niniejszej
Specyfikacji Istotnyclr Warunków Zamówienia oraz warttnki wynikające Z art. Ż2 vstawy z 29 stycznia
Ż004 r' Prawo zamówień publicznych (1.t. DZ.U. z2001 r. Nr 223' poz' 1655 ze zm.), tj' Wykonawca,
który:

a) posiada wymagane przepisami uprawnienia niezbędrre do wykony'wania działalności i czyrności
określonych zakresem niniejszego zamowienia pLrblicznego, t1. zezwolenie na prowadzenie działalności
obj ętej przedm iotem zamówienia,

b) posiada rriezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysporrLrje potencjałem teclrnicznym i osobami zdolnymi
do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do

udostępnienia poterrcjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia,
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej nale4te wykonanie zamówienia,
d) nie podlega wykluczeniu w myśl postanowień aft' Ż4 LlSt. 1 i 2 ustawy z 29 sĘcznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych (i.t. DZ. U. z2001 r. Nr 223. poz. 1655 ze zm.).

od 90 nm do 7,5 pm

od 80 do 150

: < 1 cząstka w przeciątr 5 minut

: < 18 000 cząstek/cmr

: 1 sekunda

Minimum 10 cm3/min - ustalany przęzuzy'tkownika

450, 550 700 nm

40 nm dla kaŻdej fali

dla 450 nm .lr l0 
- 

m

dla 550 i 700 nrn lx l0- m

min. 1 do 4100 s (mozliwość wyboru)



2. oceny spełnienia warunków Zama:wia1ąci- przeprowadzi na podstawie złoŻonych przez M'ykonawców

oświadczeń i zobowięań o spełnianiu fych warunków - zgodrrie z załączonymi do SIWZ formularzami

oświadczeń oraz W oparciLt o Wymagane niniejsząSIWZ dokurnenty:

a) w zakresie warunktt wskazanego w punkcie III. 1 .a. wyszczególnione w punkcie IV. 1 .1 . i Iv .I.Ż.,

b) w zakresie warunku posiadanego doświadczenia wskazanego w punkcie II'1'b. wymagane jest

realizowanie dostaw zblizonyclr co do ZakresLl rriniejszego postępowania przetargowego' w

zakresie tegoz warllnku oraz w pozostĄm zakresie warunku opisanego w punkcie III.1.b. - ocena

w oparcilt o dokumenty i oświadczerlia wyszczególnione w punkcie IV.l .1 . i IV.1 .3.

c) w zakresie warunku wskazanego w pLrnkcie III.1.c. wyszczególnione w pLrrrkcie lV.1.1'

d) wzakresiewarutrkuwskazanegowpunkcieIII.l.d'wyszczególnionychwpunkcieIV.1'i.,IY.],.Ż.,
lv.l.4. ilv.1.s.

3. W przypadkr'r braku wymaganych oświadczeń o spełnieniu warttrlków LldziałLl w postępowaniu lub

dokumerrtów potwierdzających spełnienie tych warunków lub ich nieuzupeŁrienia lub w przypadku

złożenia oświadczeń lub dokumentów świadczących o braku spełnienia warunków Zamawiającv uykluczy
Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia' Z ZastrzeŻenien rnozliwości uzupełnienia

przewtdzianej w ar1. 26 ust' 3 ustawy Prawo zanówieli publicznych.

4. Przy ocenie speŁrienia warunków udziału, o których mowa w pkt III.1. lit b) - c) przez Wykonawców

*.polni. ubiąających się. o Lrdzielenie zamówienia (np. konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnieniu

waiunkoł, będą zsurnowane. Nie spełr-rienie powyŻszych wymagań spowoduje wykluczenie ofeĘ
podmiotów wyStępLUących wspólnie (konsorcjunl). Doświadczenia podwykonawców oraz ich zasoby nie

będą brane pod Lrwagę przy określaniu czy Wykonawca spełrria warunki udziału.

Iv. oŚwIADCZf,NIA I DoKUMENTY, JAĘIE MAJĄ " 
DOSTARCZYC wYKoNAwCY w CELU

PoTWIERDZENIA SPEŁNIANIA wARUNKow WYMIENIoNYCH w PINKCIE III.

1. Do oferĘ Wykonawcy powinni złoĘć następujące dokumenty w celu potwierdzenia spełrriania warunków

wymienionych w punkcie III:

1. oświadczenie' ze Wykorrawca spełnia warunki zawarte w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu zgodnie z

aft.ŻŻ i24 ustawy Prawo zamówień publicznych - zgodrrie zzałącznikiem Nr 3 do SIWZ,
2. aktualny (wyitawiorry 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 najrnniej trzech wykonanych, przez Wykonawcę dostaw odpowiadającyclr swoim rodzajem

dostawie stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, w ostatniclr trzeclr latacli przed dniem wszczęcia

postępowania o uclziólenie zamówienia, a 1eŻe|i okres prowadzenia działalności jest krotszy, to w tym okresie,

wraz' z załączeniem clokumentów potwierclzających. ze Lrsługi te wykonano nalezycie - zgodnie z

załącznikietn Nr 4 do SIWZ.
4. aktualne (wystawione nie wcześriiej niż 3 r-niesiące przecl upływem terminu składarria ofert) zaświadczenie

właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, ze Wykonawca nie za|ega z opłacaniem

podatków i opłat lub aktualne zaświadczenie potwierdzające uzyskanie prawem przewidzlanej zgody na

zwolnienie, odroczenie, rozłoŻenię na raĘ zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu'
5. aktualne (wystawione nie wcześniej niŻ 3 miesiące przed upĘwem terminu składania ofert) zaświadczente

właściwego ojd'iułu Zakładu lJbezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

potwierdĄ ące, Że wykonawca nie zaIega z opłacaniem składek na ubezpieczenja zdrowotne i społeczne lub

aktualne zaświadczęnie potwierdzające uzyskanie prawem przewidzianej zgody na zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyz1i właściwego organu'

Ż. JęŻeli Wykonawca-rna siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorirrm Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokumentów, o których mowa w pkt. L.2, 1'4 i 1.5. składa dokument lr-rb dokumenty, wystawione w kraju, w

którym ma siedzibę lub nriejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Że:

1. nie otwar1o jego likwidacji ani rrie ogłoszono Lrpadłości;

2. nie za|egu r rirr"rurLem podatków, opłat. składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczęnie lub rozłozeIlie na raĘ zalegĘch płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzj i właściwego organu.

3. Jeżeli w krajLr pochodzeriia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie

wydaje się dokunrentów. o których mowa w ust. 2. ZaStępLłe się je dokumentem zawierającyrn oświadczenie

ziozonę frzed notarillszem, rłłaściwym organem sąclowyn, aclministracyjnym albo organem Samorządu

zawodowego lub gospodarczego odpowiednio krajLl pochodzerria osoby lLrb kraju' w którym Wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania.



4. DokumenĘ, o których mowa w ust. 2 i ust. 3, powinny byó wystawione nie wcześniej niz 6 miesięcy przed

upł1łvem terminu składania ofeft. z wyjątkiem dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt. 2, które powinny być

wystawione nie wczęśniej niż 3 miesiące przed upływeI'n terminlt składania ofer1.

5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy' w określonvln tertnitlie tlię złoŻyli wymaganych przez

Zamawiającego oświaclczeń lub clol<umentów lub którzy nie złoz5,|i pełnomocnictw' albo którzy złoŻyli wymagane

przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złoŻyli wadliwe peŁromocnictwa,

bo ich złożeniaw .yq1znaczol)ym termitrie, chyba Że mimo ichzłoŻenta oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo

konieczne byłoby uniewaznienie postępowania. ZłoŻone na wezwanię Zama:wiającego oświadczenia i'dokumenĘ
powinny potwierclzać spełnienie przez Wykonawcę warunków rrdziału w postępowaniv oraz spełnienie przez

bf..o*unó dostawy wymagań określonych przezZamawiającego. nie poŹniej niz w dniu, w którym upłynąłtermin

składania ofęń.

v. ryYMAGANIA DoTYCZĄCE oFERTY wYKAZ wYMAGANYCH DOKUMENTÓW,
oŚwIADcZEŃ I INFoRMACJI
1. Oferta winna zawierac
1.1' Wypełniony formularz ofertowy - przygotowany zgodnie Zwzoreln stallowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ,

l.2. Wypehiony formularz ofertowo-cenowy - przygotowany zgodnie Z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2

do SIWZ,
1.3. oświadczerrie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu zgodrrie z aft.22 i 24 Lrstawy Prawo zamówień

publiczrrych oraz spełnia warunki postępowania - przygotowane zgodnie zwzorem stanowiącym Załącznik

nr 3 do SIWZ,
1.4' Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu - wymienione w punkcie IV'

SIWZ.
1.5. Pełnomocnictwo dla osoby, której prawo do reprezentacji nie wynika z dokumentów określonych w

punkcie IV'1.2. (odpistl z właściwego rejestru lLrb zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej); peŁromocnictwo musi być zŁoŻone w formie oryginału lub poświadczonej notaria|nię lub

przez mocodawcę kopii' sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu; treść

pełnomocrrictwa musi jednoznacznie określaó czynności do wykonania których pełnomocnik jest

upowazniony.
I.6. Dokument pełnomocnictwa pełnomocnika występującego w imieniu podmiotów ubiegających się o

wspólr-re wykonanie zamówienia w przypadku składania ofefty wspólnej; pełnomocnictwo musi być

złożone w fonnie oryginałLl lLrb poświadczorrej notarialnie kopii, sporządzonego przez lotariusza odpistt

lub wyciągu z dokumentu' treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynrrości do wykonania

których pełnomocn ik jest upoważniony.

vI. WYMAGANIA DoTYCZĄCE oFERTY _ oPIS SPoSOBU PRZYGoToWANIA oFERTY
1' oferta izałączniki do niej winny być złoŻone w formie pisemnej inapisane w języku polskim w sposób

trwĄ np. na tnaszytrie do pisania lub kornputerze. Zarlawiający dopuszczaręCzne, czytelne wypełnianie

formularzv ofeńowych (wedłr"rg załączników określorrych w SIWZ)'
Ż. Zamawiający nie wyraza zgody na składarrie of-ert w postaci ełektronicznej.

3. JeŹeli dla oświadczeń iwykazów przewidziarry jest wzór załącznlk do SIWZ, dokumenty te sporządza się

według tych wzorów.
4. ws'yfitie wzory - załącznIkl określone w SIWZ na|eży wypełnió bez dokonyłvania w rrich jakichkolwiek

zmian, ściśle według warunków i postanowienzawaĘch w SIWZ. W przypadku, gdy dane nie doĘczą
Wykonawcy naleŻy wpisaó ,,nie dotyczy''.

5. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Propozycje rorwiązatt

alternatywnych (wariantowych) rrie bęclą brane pod Llwagę. Zamawiający rrie dopuszcza mozliwości

składarria ofeń wariantowych.
6. Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
7. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowyclr.
8. Ceny wszystkich elementów zamówienia powinny zawierac w sobie ewentualne upusty i rabaIy

proponowan ę przęz Wykonawcę.
g' KaŻdastrona oferty powinna byó opatrzona kolejnym numerem i podpisana przez Wykonawcę lub osobę

przez niego upowaznioną.
10. Ewentualne poprawl<i w tekście oferty mLlSZą być parafowane i datowane własI-loręcznie przez osobę

podpisLrjącą ofemę'
11. Wymagane dokumenty nalezy złoŻyć w fonnie oryginałów lub kserokopii potwierdzających za zgodność z

oryginałem przez Wykollawcę lub osobę (osoby) uprawnioną do podpisania ofeĄ z dopiskiem ,, za

zgodnośó z oryginałem".



12. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyó przetłumaczone na język
polski przez tŁulnacza przysięgłego lub złoŻyc wraz Z tłumaczeniem rra język polski' poświadczonym przez
Wykonawcę.

l3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem ofeĄ.
l4. oferla winna byó trwale zabezpieczona uniemozliwiając zmianę jej zawartości.
15. ZłoŻone w ramach ofeĄ materiaĘ i dokumenty nie podlegajązwrotowi.
16. ofertę wraz Z wymaganymi załącznikami rralezy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi

Wykonawcy oraz opisem tematll, którego przetarg dotyczy:

,,oferta przetargowa na dostawę Zestaw liczników cząstek aerozolu
dla Instytutu Oceanologii PAN, ul. Powstańców Warszawy 55, 8|-712 Sopot,

nr postępowania: Io/DT l 1897 lŻ009
nie otwierać przed 30.10.2009 r. godz. 10.00''

17. W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności zazdarzenia wynikające z
tego braku, rrp. omyłkowe otwarcie ofeĄ przed wyznaazonym terminem otwarcia' lub jej nie otwarcie w
trakcie sesji otwarcia ofeft.

1B. Brak jakiegokolwiek z okreŚlonych oświadczeń i wymaganych potwierdzeri lub złozenie ofeĄ niezgodnie
z opisem przygotowarria ofeĘ (np. niepoświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopie)
spowoduje, stosownie do ustawy Prawo zamówień publicznych, wykluczenie Wykonawcy i odrzucenie
ofeĘ.

l9. ofeĘ przedstawione przez dwa lub więcej podmiotów występLrjących wspólnie, będąmusiaĘ spełniaó
następujące wymagan ia:

19.1. W przypadku złoŻenia ofeĘ wspólnej oświadczenia oraz dokumenty winny być złoŻone przezkaŻdy z

Ęch podmiotów, lratotniast formularze ofeńowe winny być podpisane w imieniu wszystkich podmiotów
składających ofeńę wspólną.
19.2. w przypadku złożenia oferty wspólnej, Wykonawcy ustanawiają pełrromocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo repręZentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publ iczrrego.
19.3. oferta będzie podpisarra w taki sposób. by więała prar,vnie wszystkich partnerów.
19.4. Każdy Wykonawca przedłoŻy tylko jedną ofeńę' sam lub jako partrrer w konsorcjum. Wykonawca, który
przedkłada lub partycypuje w więcej niŹ jednej ot-ercie spowoduje, ze wszystkie ofeĄ z udziałem tego

Wykonawcy Zostaną odrzucone. t

20. Stwierdzenie przez Zamawiającego podania informacji nieprawdziwych, istotnych dla prowadzonęgo
po Stępowania, powoduj e wyk| uczenie Wykonaw cy z udziału w postępowan i u.

21. w ofercię naleŻy wskazać częśi zamowienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyó
podwykonawcom.

2Ż.Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy' w rozumieniu przepisów ustawy o

zwa|czaniu nieuczciwej konkurencji, powinny zostac wyraźnie oznaczone zastrzeżenięm Wykonawcy, pod

rygorem ttznania, Że stanowią one informacje jawrre.

vII.INFoRMACJE o sPoSoBIE PoRoZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGo Z WYKoNAWCAMI
oRAZ PF.ZF,KAZYWANIA oŚwrłnczEŃ LUB DoKUMENTÓW, A TAKZE WSKAZANIE osÓB
UPRAWNIoNYCH Do POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKoNAWCAMI. WYJAŚNIENIA I ZMIANA
TREŚCI SIWZ.

1. Cała koresponderrcja nliędzy Zamawia1ącvrn a Wykotlawcami prowadzona będzie w języku polskim.
Wszelkie oświaclczenia. wnioski, zawiadomienia oraz inforrnacje Zamawiający i Wykonawcy przekazt$ą

pisemnie, zaś złoŻone Za pomocą telefaksu uwaŻa się za złoŻone w terminie, jeŻelri dotrą do adresata przed

up\.wem terminu i zostały niezwłocznie potwierdzone pisemnie. Wyjątek stanowi wniosęk o przesłanie

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowienl,a, co do którego Zamawiający dopuszcza formę telefaksową
lub elektroniczną.

2. Adres do korespondencji:
Instytut Oceanologii PAN
ul. Powstariców Warsza\Ąry 55

81-1 12 Sopot
tel05B 73 1110'/;058 5517281
fax 058 551 21 30
e mail office@iopan.eda.pl

godziny pracy: poniedziałek - piątek w godzinach 8:00 - 1 5:00'

3. Zamalviający do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami upowaznia następujące osoby:

KazimierzGroza,058 73 11 B23, e-mail groza@i_9pgn€dąp!
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Wykorrawcy mogą Zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, nie później niż 6 dni przed terniinem składania ofeft.
Treśc zapytań wraz z wyjaśnieniami zostatlie zamieszczotla I]a stronie itlterlletowej oraz zostanie
przekazanawszystkim Wykonawcom' któryn przekazal^lo SIWZ bez LrjawnianjaŹrodłazapytania.
Zamawia1ący lTloze w Llzasadnionych wypadkach, przed upĘwem terminu składarria ofeń, zmienió treść
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. KaŻda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana SIWZ
zostanie niezwłoczl-lię zanlieszczona na stronie irrternetowej oraz przekazana wszystkim Wykonawcom'
którym przekazano SIWZ, stając się autotnatycztlie jej integralną częścią. Wszelkie wprowadzone przez

Zamawiającego zmiany są wiąące dla Wykonawcy. W takiej sytuacji, jeŹeli zmiana treści SIWZ prowadzi
do zmiany treści ogłoszenl'a o zamówienitr Zarnawiający przedłtlĘ termin składania ofeft, zgodnie z art. 72

a Llstawy z29 stycznia2004 r. Prawo zarnówień publicznych (.t. Dz.U. z2001 r. Nr 223, poz. 1655 ze

zm.), jeŻeli zaś zntana treści SIWZ nie prowadzi do zrr-riany treści ogłoszetlia o zamówieniu |ęczw wyniku
tej zmiany niezbędny jest dodatkowy cZaS na r'vprowadzenie z-nian w ofeftach. Zamawia1ący równiez
przedłuŻy termil-l składania of'en' W takirn przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i

Wykonawcy odnośrrie wcześr-riej ustalotlego tertnit'tl-t będą podlegały nowelllLl terminowi.

VIII. WYMAGANIA DoTYCZĄCE WADIUM
1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający rrie wynraga wniesienia wadium.

Ix. TERMIN ZWąZAI\IA oFERTĄ
l. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni' który rozpoczyna się z rlpływem terminu składania ofer1.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego nroŻe przedłuĘć termin związania ofertą zĘmże
Zamawla.iący może tylko raz' co najmniej rra 3 drii przed upływem tenninu związania ofertą zwrócić się do

Wykonawców o wyrazenie zgody na przedłuŻenie tego tenrrinu o oznaazony okres, nie dłuŻszy jednak niż 60

dni.

X. ZMIANA I WYCOFANIB OFERTY
1. Wykonawca moze wprowadzić zmiany lub wycofac złoz-ot^tą ofeńę za pomocą pisemnego powiadomienia

przed upływem terminu składarria ofert'
2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofarliLr ot-er'ty mLrsi być podpisane przez Wykonawcę lub

upowaznionego przedstawiciela Wykonawc1,. Powiadornienie nalezy złoŻyć w zamkrriętej kopercie, która
powinna być dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniami ,,ZMIANA'' lub ..WYCOFANIE''' KopeĘ
oznakowane dopiskiem ,.ZMIANA'' zostaną otwafte przy otwieraniu ofeĘ Wykonawcy, który wprowadził
zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedr-rry dokorrania zmian, zostaną dołączone do of'erty.

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

4. Żadna ofefta nie moze być zmieniona po tenninie składania ofert.

xII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA oFERT
1' oferty na|eży składać osobiście Ltlb przez posłatica (pocńą kurierem) - decydLr1e data otrzymanla ofeĘ przez

Zamawiaiącego - w zarnkniętych kopertach, w budynku lrrstytutu oceanologii PAN w Sopocie przy ul.

Powstańców Warszawy 55, w pok. 120, do dnia 30.10.2009 r. do godz. 9.30.
2. ofefta, która wpĘnię do Zamawiającego po upływie termit'tl'l składania ofeft, niezaleŻnie od sposobu, w jaki

Wykonawca składa ofeńę, będzie odesłana bez otwierania do Wvkonawcy, po upł5.rvie tełminu
przewidzianego na wniesienie protestu.

XIII. MIEJSCE I TERMII{ OTWARCIA OFERT
1' otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawia.lącego w sali konferencyjnej bLrdynkLr Instytttttt oceanologii

PAN w Sopocie przy Lrl' Powstańcow Warszar,vr' 55. dnia 30.10.2009 r. o godz. 10.00.

Ż. Przy otwarciu ofert Inogą być obecni upowaŻnieni przedstawiciele Wykonawców'

XIV. TRYB OTWARCIA I OCENY OFERT
1. otwarcie ofert jest jawne. oferty otwatte zostanązgodnie z aft..86 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. ofeĘ, dla których powiadomienie o wycofaniu zostało przedłozone zgodnie z niniejszą Specyfikacją nie

zostaną otwarte i zostarrą nierwłocznie zwrócone Wykorrawcy.
3. Bezpośrednio przed otwarciern ofęrt Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie

zamówienia.
4. Podczas otwarcia ofeftZamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące

ceny, termitru wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawaĘch w ofeńaclr.

5. ofeĄ ocetriane będą w oparciu o zasady i kryteria zawal1e w rriniejszej SIWZ oraz ustawie Prawo zamowięń
publicznych.
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6. Wykonawcy Zostaną powiadomieni o wyborze ofeĄ zgodnie z art' 92 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CBNY

1' Cenę Za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia W ''Fonnularzlt ofertowo-cenowym|'
stanowiącym Załącznlk nr 2 do niniejszej Specyfikacji l5totnych Warunków Zamowienia. Wszystkie ceny
jednostkowe i wartości naIeĄ podać z dokładnościądo dwóch miejsc po przecinku.

2. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo, z wyodrębnieniem naleznego podatku VAT'
3. Ceną darrej oferty jest kwota wyrażona w złoĘch polskich zawierająca podatek od towarów i usług (VAT)

- wartość brutto zbiorcza za wszystkie poz1'c.ie zamówietlia.
4. Cena podana w ofercie winna zawierac wszystkie koszty związane zrealizacjązamówienia.
5. Jeżeli Wykonawca zastosttje w swojej ofercie upust cenowy, to musi go rrwzglęclnić w cenie.
6. Cena moze byó tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia. nie dopuszcza się wariantowości cen.

x\T. KRYTERIA, KToRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIERoWAŁ PRZY wYBoRZtr oFERTY,
WRAZ Z PODANIBM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. W oparciu o krvterium ocel]y ofert'Zamawiający oceni iporówr-ra jedynie te oferty, które odpowiadają
wymaganiom. przedstawionym w niniejszej SIWZ.

2. Przy wyborze of'erty Zanawiający będzie się kieror.vał następującym kryteriurłl: cena 100 "ń.
3. PtrIlkt5 Za cenę będą obliczalle \Ąg następLl.jącego \ĄZoftl:

najniŻsza cena ofeĘ
|iczbapuriktów ------ X 100 x 100 %

cena badanej oferly

4. Cenę Za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia W ,,Fortnularzu ofertowo-cenowym''
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SlwZ. Wszystkie ceny jednostkowe iwartości należy podacz
dokładnością do dwóch rniejsc po przecinku.

5. Cena ofeĘ rnr'rsi być podana w PLN cyfrowo' z wyodrębnieniem naleznego podatku VAT.
6. Ceną danej oferry jest kwota wyraŻona w złotych polskich zawiera1ąca podatek od towarów i usług (VAT)

- warlość brutto zbiorcza za wszystkie pozycje zamówienia.
1. Cena ofefiy zawiera wszystkie koszfy związane z realizacjązamówienia.
8. ofer1a przedstawiająca najnizszą cenę otrzyrna maksymalną liczbę punktow - 100 pkt. PozostĄm

ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (zgodnie z podanym wzorem) liczba pr'rnktów. Wynik
będzie traktowany' jako waftość punktowa of'erĘv.

9' Realizacja zamowienia zostanie powierzona Wykonawcy, który zaoferuje najnizszą cerrę.

10. Jezeli wybór ofeffy rlajkorzystniejszej będzie niemozliwy z uwagi na fakt, Że zostały złoŻone ofeĘ o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykorrawców, którzy złoŻyli te oferty, do złoŻenia w terminie
okreś l onym przez Zamaw iaj ące go ofeft dodatkowych'

l 1. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamalvtającym a przyszĘm Wykonawcą odbywać się będą w walucie
PLN.

oferta, która uzyska największą|iczbę punktów (punkĘ uzyskane za kryterium: CENA - zostanie uznana
przez Zamawi aj ące go za ofe rtę n aj ko rzystniej szą.

xvII. SPRAWDZENIE oFERT, oKREŚLBNIE ICH ZGoDNOŚCI Z WYMAGANIAMI, PowoDY
ODRZUCENIA OFERTY
1. ofefta, złożona w określonym przezZamawiającego terminie' oceniana będzie w oparciu o zasady ikryteria

zawartę w rriniejszej SIWZ oraz ttstawie Prawo zamówieri publicznyclr.
2. Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalrrą stronę uczestnictwa Wykonawcy w postępowaniu i określi,

czy Wykonawca spełnia wymagane warunki rrdziału w postępowaniu określone w punkcie III niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. czy ofefta została prawidłowo podpisana oraz ezy jest zgodna

z wymaganiami przedstawionyrni w SIWZ.
3' W toku badarria i oceny ofeń Zalnawiający noŻe Żądac od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści

złoŻonych ofeń. Prośba o wyjaśnienie oraz odpowiedz powinny być składane z zachowaniem pisemności
postępowania. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającyrn a Wykonawcą negocjacji
doĘczących złoŻonej ofeĘ.

4. Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie, !

b) oczywiste omyłki raclrunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,



c) irrne omyłki polegające na niezgodności ofeny
niepowodujące istotnych zmian w treści ofeft"

ze S pecyfi kacj ą I stotnyc lr W aru n ków Zatnów ieni a,

o poprawkach omyłek Zanawia1ący niezwłocznie zawiadamta Wykorrawcę' którego oferta została

poprawrona.
5. Zalnawiający oceni spełnienie przez Wykona\ł'cę warullkow udziału w postępowaniu. określonych w punkcie

III niniejszej SIWZ. wedłLrg następrrjących zasad:

5.1. ocena spełnienia warltnków ldziałr' w postępol,vaniu dokorrywana będzie, w oparciu o oświadczenia i

dokumenty złoŻone przez Wykonawcę w niniejszyrl] postępowaniu, metodą,.spełnia/nie spełnia'';

5.2. jeŻeli Wykonawca nie wykaze się spełrrieniem warttnków określorrych w punkcie III niniejszej SIWZ,

zostanie wykluczony z postęporł ania:

5.3. ofertę Wykonawcy. który zostanie wykluczony z postĘpowania, na podstawie art.24' ust.1 i2 ustawy

Prawo zarnówień publicznych , uznaje się za odrzucol-tą
5.4. jeŻeli Wykonawca wykaze się spełnieniem warunków ol<reślonych w punkcie III niniejszej SIWZ, złoŻona

oferta zostanie zakwalifikowana do dalszej analizy.
6' Zamawiający zobowiązaLry jest odrzució ofertę (an' 89 Lrstawy Prawo zamówień publiczrrych). jezeli:

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

pkt.3 ustawy Prawo zamówień prrblicznych,
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej korrkurencji w rozumieniu przepisów o zwa|czaniu nieuczciwej

konkurencji,
d) zawiera raŻąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
e) została złoŻona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału W postępowaniu o rrdzielenie zamówienia lub

niezaproszonego do składania of-eń'

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny.
g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodz|ł się na poprawienie omyłki, o
której mowa w art.87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publiczrrych,

h) jest niewazna r'ra podstawie odrębnych przepisów' 
q

xvIII. INFORMACJB o FoRMALNoŚCIACH' JAKIE PoWINNY ZOSTAC DoPEŁNIoNE Po
WYBORZE OFERTY W CBLU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej ofety Zamawia.jący zawiadomi Wykonawców, którzy złoŻyli

ofeĘ, o:

a) wyborze najkorzystniejszej ofeĄ,
b) Wykonawcaclr, których ofeny zostały odrzucone'
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni Z postępowania o udzielenie zamówienia'

2. Zamawiający po wyborze ofeĘ zawiadomi pisemnie Wykorrawcę. którego ofefta zostanie wybrana o

dacie imiejscu zawarcia Umowy.
3. Umowa bęclzie podpisana przezZamawiającego iwybrarlego Wykorrawcę - nie wcześniej niz po upĘrvie 7

dni po zawiadomienitt o wyborze Wykonawc.v_ (chyba. Ze \Ą postępowalliu o Lrdzielenie zamówienia została

złoŻona tylko jedna oferta). z wyłączeniem Sytllacji' gdy zostarlie wrliesiotly protest przezktoregokolwiek z

pozostaĘch uczestnikow postępowania.
4. Zamawiającv poclpisze umowę z wybranym Wykonawcą tla warunkach określonych w:

a) Specyfi kacj i Istotnych Warunków Zamów ienla,
b) złożonej ofercie,
c) wzorze umowy' stanowiącyIn zaŁącznik nr 5 do SIWZ.
5. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonyrn postępowanil-t ofefta została złoŻona przez dwóch lub

więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawl'a1ący zaŻąda

umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie

publiczne' Termin, na jaki została zawafta LlffIowa Wykonawców nie może być krótszy od terminu

określonego na wykonanie zamówienia.
6. Zamawtający nie przewiduje zawarcia umowy ramorłej.

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

Zamawiający w niniejszyrn postępowaniu nie wymaga wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

XX.ISTOTNE WARUNKI UMOWY
l. Wszelkie warunki Llmowy istotne dla Zanrawia_|ącego Są Zawafte w projekcie Llmowy, stanowiącym

załącznik nr 5 do SIWZ'



Ż. Niedopuszczalne pod rygorem niewazności są zrniarry postanowień zawal1ej Llmowy w stosunku do treści

ofeĄ, rra podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

xxl. PoUCZENIE o ŚnonxacH oDwoŁAwCZYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH wYKoNAwCY
1. Wykonawcom, atakŻe innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zarnówienia doznał lub moze

doznac uszczerbku' w wyniku naruszenia przez Zatnawiającego przepisórł' LlStaWV Prawo zamówień

publicznych - przysługu.1ą środki ochronv prar'r'nej przewidziane tą ustawą określone w Dziale VI ustawy

Prawo zamowień publ icznych'
2. Prawo wniesienia protestll przysfuguje wobęc treści ogłoszenia o zanlówienill, postanowięń SIWZ,

czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowallia oraz w przypadku zaniechania przez

Zamawiającego czynrrości, do której był zobowiązany l]a podstawie Llstawy Prawo zarnówień publicznych.

3. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia' w którym pÓwzięto lub przy zachowan iu naleiryĄej staranności

mozna było powziąć wiadomośó o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest ttwaŻa

się za wniesiony' z chr,vilą gdy dotarł on do Zatnawiającego w taki sposób, że mogł się zapoznać z jego

treścią.
4. Protest dotyczący treści ogłoszenia oraz postarrowień Specyfikacji lstotnych Warunków Zamówierlia

wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamlęszczellia ogłoszenia w Biuletynie Zamowień Publicznych lub

Zamieszczenia Specyfikacji lstotnych Warunków Zamówienia na stronie irrtertletowej.

5. Protest powinierr wskazywaó oprotestowar-rą czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierac

ządanie, zwięzłe przytoczenie zarzutow oraz okoliczności faktycznych i prawnyclr uzasadniającyclr

wniesienie protestu.

6. Zamawiaiący rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące: treści ogłoszenia, postanowień

Specyfikacji Istotrlych Warunków Zamówienia. wykluczenia Wykonawcy Z postępowania o udzie|enie

zamówierria albo oclrzucenia ofeft iwyborrr of'efty najkorzystniejszej - w terminie 10 dni od upływu

ostatniego z tenninow na wniesienie protestu.

1. Protest irrrry, niŻ wymieniony w pkt.5 - Zamawia1ący rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego

wniesienia.
8. Brak rozpatrzellia protesttl w przewidzianyrn terminie uznaje się za jego oddalerrie. od rozstrzygnięcia

protestll oraz w przypadku braku rozpatrzenia w ternrinie, przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu

Zamow ień Pub l i cznyc h w rrastępuj ącym zakres i e :

a) opistt sposobu oceny spełniarria warunków udziałr"r w postępowatlil-t;

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

g. odwołarrie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczeniarozstrzygnięcia protestu lub

upĘwu terminu rozstrzygrrięcia protestu' jednocześnie przekazując kopię treści odwołania

zamawiając emu. ZłoŻenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne Z

jego wniesieniem do Pręzesa Urzędu'
10. Pozostałe infornracje dotyczące środków ochrony prawnej znajdLl.1ąsię w Dziale VI,,Srodkiochrony

prawnej'' Llstawy Prawo zamówień publicznych.

XXII. POSTANOWIENIA KONCOWB

1. Wszelkie rozliczenia porniędzy Zamawiającvm i Wykorlawcami powinny odbywać się w walucie polskiej

PLN.
Ż. W sprawaclr nieuregulowanych niniejszą SIWZ dla Wykonawców mają zastosowanie przepisy:

- ustawy z29 stycznia2OO4 r. Prawo zamówień publicznyclr,Q.t 'Dz.IJ. zŻ00]r. Nr 223 poz' 1655 zzezm.),
- Kodeksu Cywilnego.

Sopot, dn. 15.10.2009 r.

Podpisy człollkórł Komisj i :

PrzewodnicZĘC\'...'.'..'...... r",:

-4z ł.r.-(Q,(
LaNvrcrdzam

Członek

Czlonek (Sekretarz)



Załączniknr I

pieczątka Wykonawcy
rniejscowość i data

FORMULARZ OFERTOWY
Niniejszyrn oświadczamy. Że W postępor.ł atliLr o zamówienie publiczrre na dostawę:

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

ofeftę przetargową składa:

,,.....,......,ri..,.

(N azu, ct u;y kon aw cy / ów 1
- składamy niriiejszą ofer1ę przetargową we własnym imieniu*
_ jako paftner konsorcjum zarządzanego przez*

(nanła lidera)
* niepotrzebne skreśl ić

1. PotwierdzaIny,iż nie uczestniczrymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego San]ego postępowania.

2. oferuiemy dostawę w termillie
3. Termin płatności za wykonaną dostawę zrealizowaną zgodnie z zapotrzebowaniem Zamaluiającego wynosi 30

dni od daty otrzymania faktury.
4. oświadczamy. Że zapoznaliśmy się ze SpecyfikacjąIstotnyclr Warunków Zamowienia i nie wnosimy do niej

zastrzeżeń.
5. oświadczamy, że Finna spełnia wszystkie warunki ol<reślone w Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia.
6' oświadczarny, Że lwaŻarny się za związanych nirliejszą of-ertą na czas 30 dni od upływu terminu składania

ofęrl.
7. Akceptujenry warunki ufilowy' zgodnie ze wzoręm stanorłiącym załącznlk rrr 5 do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamowienia. W przypadku wyborLr naszej ofeffy zobowiązujemy się do zawarcla umowy według
przedstawionego wzorLl , w wyznaczonym przez Zama:wiającego terminie.

8. Zamierzamy l nie zamierzamy* powierzyć podwykonawcom następLrjącączęśó zamówienia:

* niepotrzebne slcreślic

9. W przypadku wyboru naszej ofeffy do realizacjiwlw zamowienia publicznego umowa ze strony Wykonawcy
będzie podpisana przez'.

( podać imionct inazwiska oruz stctnrlwiska )

10. Internet : http.ll

ll. e-mail

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

12. Imię inazwisko osoby upowaznionej do kontaktów: ........'''

tel:@

podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby Lrpoważnionej



Załączniknr 2.

pieczątka Wykonawcy
mie1scowośc i data

FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY

(Szczegółowy opis oferĘ )

podpis i pieczątka Wykorrawcy lub osoby upowaznionej



Zalączniknr 3

pieczgka Wykonawcy

miejscowość i data

oŚwrłocZE|{IE wYKoNAwCY
przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę: Zestaw liczników cząstek

aerozolu dla Instytutu oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, oświadczam, ze podmiot, który

reprezentuję spełnia wymagania Zawal1e w SIWZ oraz:

1. Nie podlega wykluczeniu Z postępowania na podstawie art.24 rrst. i i2 ustawy zŻ9 stycznla2004 r. Prawo

zamówień publicznych (;ednolity tekst ustawy Dz' L) ' z200] r. Nr 223 poz. 1655 ze zn')'

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

zakresem nin iej szego zamówien ia publicznego.

3. Posiada niezbędnąwiedzę idoświadczenie oraz dysponuje"potencjałem technicznym iosobami zdolnymi do

wykonania niniej szego zamówienia, *

lub posiada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób

zdolnych do wykonania zamówienia. *

niepotrze bne slcreś lić *

4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia.

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

podpis i pieczątka Wykonawcy
lub osoby upowaznionej

niepotrz e bne s kr e ś lić *



Załącznlknr 4

pieczątka Wykonawcy

miejscowość idata

o Ś w I A D C Z E N I E _wYKAZ wYKoNANYCH DosTAw

o realizowanych dosrawach tj. dostawy ..'.,l!r';'.'. zbliŻoneco do*zakręsu niniejszego postępowania przętargowego

z ostatnich trzech|atprzed dniem wszczęcia postępowania o udzięlęnie zamówienia, a jeŻe|l okres prowadzenia działalności
jest krótszy, to w tym okresie

L.p. Nazwa, adręs i telefon odbiorcy opis przedmiotu zamówienia:
na|eŻy podaĆ realizowane dostawy
,i,..,.,. i ich rodzaj

Terrniny realizacji
(termin rozpoczęcia i

termin zakończenia jeże|i
7nsfcln 7ĄL'nń.7nnp'|

WartoŚc
zamówięnia brutto

(podpis i pieczątka Wykorrawcy lub osoby upowaznionej)

1.



Załącznlknr 5
UMOWA nr ............. 2009 - PROJEKT

Zawartaw dniu w Sopocie w trybie aft.39 ustaw1, z dnia29 stycznia2)}  r' Prawo zamówień
publicznych (iednolity tekst ustawy Dz. U . z 2001 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.)

pomiędzy:
InsĘtutem Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 55, 8l-712 Sopot
Zwanym w dalszej części niniejszej umowv ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanyfi\ przęz:

Dyrektora -
a
podmiotem gospodarczytrt ........ z
siedzibą
zarejestrowanym

posiadającym NIP RECON
Zwanym w dalszej części niniejszej umowy WYKONAWCĄ reprezentowanym przez',

o rrastępującej treści :

sr
Podstawą Zawarcla niniejszej Llmowy jest wybor najkorzystniejszej oferty wyłonionej w trybie przetargu

nieograniczonego nr IolDT1231312009 zgodnie Z LlStaWą z dnia29 styczniaŻ004 r. Prawo zamówień publicznych
(.t. Dz.U. 22001 r. Nr 223 poz.I655 ze zm.).

s2
Przedmiotem niniejszej umowy.iest dostawa ,,Zestaw liczników cząstek aerozolu'' dla Instytutu oceanologii

Polskiej Akademii Nauk w Sopocie według rodzaju. ilości i ceny określonej w załączonym fomularzu cęlto-
wo-ofeftowyn (Załączlril<i rrr 2 do SIWZ), stanowiącylł integralnączęść umowy począwszy.

s3
Dostawatowarlt wymienionego w s 2 nastąpido dnia 23.1Ż'2009 r.

s4
Wartość wykonania przedmiotrr umowy ustala się na podstawiecen jednostkowych zgodnie ze złożonąofeftą tj.
na kwotę wraz z podatkiern VAT w wysokości
( słownie : ....'...'.....'.. .'.'. złotych).

ss
1. Strony postarrawiają Że zapłata za dostarczotly towar odbędzie się na podstawie faktury wystawionej dla

Irrstytutu ocearrologii PAN w Sopocie po dokonaniLr odbiorir dostawy przez Zamawiającego. Wykonawca
określi na fakturze nazwę dostarczonego towaru zgodnie zSIWZ'

Ż. Nalęzność regulowana będzie przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek

Wykonawcy po otrzymaniu zamówionego towaru w terminie 30

dni od daĘ otrzymania faktrrry'wystawionej przez Wykonawcę.
3 ' Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za nieterminową zapłatę.

s6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary Llmowlle w wysokości 0,01 % od wańości brutto zamowienia za

każdy dzień zwłoki'
2' Zamawlający zastrzega mozliwość doclrodzenia odszkodowania przewyŻszającego wysokość w/w kar na

zasadach ogólnych Kodeksrr Cywilnego.

W razie wystąpierria istotnej zltliany okoliczności pos,Joal-uu. e1, Że wykonanie umowy nie leży w interesie

publicznym, Czego nię mozna było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy' Zamawiający moŻe odstąpió

od umowy w terminie 30 drri od powzięcia wiadomości o powyŻszych okolicznościach. W takim przypadku

Wykonawca moŻe Żądaćjedynie wynagrodzenia naleznego mu Z tytułu faktycznie dostarczonego towaru.

s8
1. Wszelkie zmiany i uzupełnieniadotyczące niniejszej Llmowy wymagająformy pisemnej pod rygorem nie-

ważności.
2. Niedopuszczalne pod rygorem niewazności są takie zmiany postanowień zawar-tej ulnowy oraz wprowa-

dzenie do niej nowyclr postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego.

se
I

Zł



Bez pisemn ej zgody Zamawiającego Wykonawca nie moze dokd'nać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej
umowy na osobę trzecią.

$10
Ewentualne spory wynikłe na tle realtzacji niniejszej Llmowy rozstrzygane będą w drodze negocjacji, a w
przypadku niemozności osiągnięcia porozumienia, sprawy Sporne będą rozstrzygane na drodze sądowej przez sąd
właściwy dla siedziby Zamaw iającego.

$11
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będąmieć zastosowanie przepisy :

a/ Prawo zamówień publicznych fiednolity tekst ustawy Dz. U. z200'7r. Nr 223 poz. 1655 ze zm').
b/ Kodeksu Cyr,vilnego.

s12
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzernplarzach, z Czego 2 egzenplarzę d|a Zamawiającego i jeden
egzemplarz d la Wykon awcy.

ZAMAWlAJĄCY WYKONAWCA

Załączniki do umowy:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotycząca przetargu nieograniczonego - IO/DT/1984.l09 zzałącznikami.
2. oferta Wykonawcy złoŻona przez WYKoNAWCĘ W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - IO/DT/

1984/09

Akceptuję wzor umowy

pieczątka i podpis wykonawcy


