
Sopot: Zestaw liczników cząstek aerozolu
Numer ogłoszenia: 179229 - 2009; data zamieszczenia: 15.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Oceanologii PAN , ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot, 
woj. pomorskie, tel. 058 5517281, faks 058 5512130.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.iopan.gda.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut Polskiej Akademii Nauk.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zestaw liczników cząstek aerozolu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W skład dostawy 
wchodzą następujące elementy: 1. Licznik cząstek/spektrometr: Zakres pomiarowy od 90 nm do 7,5 
mikrom Całkowita ilość kanałów: od 80 do 150 Ilość zliczeń /zerowych/ : < 1 cząstka w przeciągu 
5 minut Górna granica zliczeń : < 18 000 cząstek/cm3 Minimalny czas wykonania pomiaru : 1 
sekunda Przepływ próby: Minimum 10 cm3/min - ustalany przez użytkownika Możliwość 
przesuwania granic kanałów Możliwość współpracy z komputerem zewnętrznym 2. Licznik 
optyczny/nefelometr Długość fali 450, 550 700 nm Szerokość wiązki 40 nm dla każdej fali Czułość 
przy 60 s uśrednianiu dla 450 nm 3x10-7/ m dla 550 i 700 nm 2x10-7/ m Czas uśredniania min. 1 
do 4100 s (możliwość wyboru) Pomiar jasności referencyjnej Zakres kątowy pomiaru od maks. 7 
do min. 170° Pomiar współczynnika rozpraszania i współczynnika rozpraszania do tyłu.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.21.20.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
22.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków: 1.O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca 
spełniający warunki wynikające z niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
oraz warunki wynikające z art. 22 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), tj. Wykonawca, który: a)posiada 
wymagane przepisami uprawnienia niezbędne do wykonywania działalności i czynności 
określonych zakresem niniejszego zamówienia publicznego, tj. zezwolenie na prowadzenie 



działalności objętej 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 wykonywania zamówienia, c)znajduje się w 
sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, d)nie 
podlega wykluczeniu w myśl postanowień art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.). 2.Oceny 
spełnienia warunków Zamawiający przeprowadzi na podstawie złożonych przez 
Wykonawców oświadczeń i zobowiązań o spełnianiu tych warunków - zgodnie z 
załączonymi do SIWZ formularzami oświadczeń oraz w oparciu o wymagane niniejszą 
SIWZ dokumenty: a)w zakresie warunku wskazanego w punkcie III.1.a. wyszczególnione w 
punkcie IV.1.1. i IV.1.2., b)w zakresie warunku posiadanego doświadczenia wskazanego w 
punkcie II.1.b. wymagane jest realizowanie dostaw zbliżonych co do zakresu niniejszego 
postępowania przetargowego, w zakresie tegoż warunku oraz w pozostałym zakresie 
warunku opisanego w punkcie III.1.b. - ocena w oparciu o dokumenty i oświadczenia 
wyszczególnione w punkcie IV.1.1. i IV.1.3. c)w zakresie warunku wskazanego w punkcie 
III.1.c. wyszczególnione w punkcie IV.1.1. d)w zakresie warunku wskazanego w punkcie 
III.1.d. wyszczególnionych w punkcie IV.1.1., IV.1.2., IV.1.4. i IV.1.5. 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 dokumentów świadczących o braku spełnienia warunków 
Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia, z 
zastrzeżeniem możliwości uzupełnienia przewidzianej w art. 26 ust. 3 ustawy 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 zamówienia (np. 
konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnieniu warunków będą zsumowane. Nie spełnienie 
powyższych wymagań spowoduje wykluczenie oferty podmiotów występujących wspólnie 
(konsorcjum). Doświadczenia podwykonawców oraz ich zasoby nie będą brane pod uwagę 
przy określaniu czy Wykonawca spełnia warunki udziału.. 

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawcy 
powinni złożyć następujące dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków 
wymienionych w punkcie III: 1. oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki zawarte w 
SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu zgodnie z art. 22 i 24 ustawy Prawo zamówień 
publicznych - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do SIWZ, 2. aktualny (wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) odpis z właściwego rejestru lub 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 3. wykaz co najmniej trzech 
wykonanych, przez Wykonawcę dostaw odpowiadających swoim rodzajem dostawie 
stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, w ostatnich trzech latach przed dniem 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy, to w tym okresie, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi 
te wykonano należycie - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ, 4. aktualne (wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) zaświadczenie właściwego 
naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków i opłat lub aktualne zaświadczenie potwierdzające uzyskanie prawem 
przewidzianej zgody na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 5. aktualne (wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) zaświadczenie właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub aktualne zaświadczenie potwierdzające uzyskanie 
prawem przewidzianej zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 



płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2. Jeżeli 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1.2, 1.4 i 1.5, składa dokument lub 
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 
2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 
3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się 
je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania. 4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 i ust. 3, 
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert, z wyjątkiem dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt. 2, które powinny być 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. 
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych 
przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, 
albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające 
błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym 
terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 
byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i 
dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez 
Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.iopan.gda.pl/bip.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut 
Oceanologii PAN ul. Powstańców Warszawy 55 81-712 SOPOT.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
30.10.2009 godzina 09:30, miejsce: Instytut Oceanologii PAN ul. Powstańców Warszawy 55 81-
712 SOPOT sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.


