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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
TRYB POSTĘPOWANIA: PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 19

grudnia 2007r. w sprawie kwot wartości zamówięń oraz konkursów, od których jest uzalezniony obowiązek
przekarywania ogłoszeń Urzędowi oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz.U. Nr 241, poz.I76Ż).

przeprowadZony napodstawie ustawy zdnia29 styczniaŻ004r. Prawo zamówień publicznych (i.t. DZ.U. zŻ007r.
Nr 223, poz. 1655 ze zm.)

na dostawę:

Mikroskop badawczy z systemem do analizy obrazu
Kod CPV: 33261000-7 Mikroskopy

dla INSTYTUTU OCEANOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK



I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIEI{IA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Mikroskopu badawczego z systemem do analizy obrazu:
Kod CPV 33261000-7 dla Instytutu oceanologii Polskiej AkademiiNauk w Sopocie, r'rl. Powstańców
Warszawy 55, B1-712 Sopot.

1. Mikroskop Badawczy
Statyw mikroskopu do obserwacji w świetle przechodzącym w kształcie litery Y. zawiera klucz sześciokątny,
wbudowane filtry LDB, ND6, ND25, przewód sieciowy
Sześciogniazdowy wymienny rewolwer obiektywowy z rniejscem na analizator lLrb pryzmat DIC
Nasadka binokularowa z fototllbusem, nachylenie 30o. regLrlacja rozstawu okularów 50-76 mm' regu|acja
dioptryjna +i- 5 w lewym tubusie. Zwrotnica podziałr'r światła okblary/fototubus trójpozycyjna (100/0, 20180,
0i io0)
okulary szerokopolowe 10x fiederi z regulacją ostrości), liczba polowa (FN 22), jeden z wkładką mikrometryczną
liniową 10mm/l00
Mechaniczny stolik przedmiotowy zbezzębatkowym mechanizmem ruchów krzyŻowych. ceramiczna powłoka
powierzchni roboczej, obrotowy w zakresie rnin. 250', lewostronne i nisko położone pokrętła napędowe; osłonięty
mechanizm oporowy ruchów krzyżowych; zakres ruclrów krzyżowych: J6x52mm
Podwójny uchwyt dla jednego lub dwóch preparatów, prawostronny element dociskowy
Uniwersalny kondensor achromatycznylaplanaĘczny Z B pozycyjną tarczą uclrylne ramię soczewki czołowej,
apertura numeryczna 1 ,4l0,9 dla powiększeń 2x- 100x do obserwacj i w jasnym i ciemnym polu oraz kontraście DIC
Soczewka czołowa, NA 0'90
obLrdowa lampy lialogenowej l2Vl100W z kablem połączeniowyrn' zarówka l2Vl100W
Przystawka pierścieniowa sucha, do pracy w ciemnynl polu
Wsuwka Z pryzmatęm DIC do światła przechodzącego
Wyposazanie do kontrastu DIC dla obiektywów 10x i 40x
Adaptacja z gwintem C o faktorze lx
Obiektywy o parametrach nie gorszych niz:
Plan Achromat obiektyw 4x. odległość czołowa 18.5 mm, apeftura nllmeryczna 0. l0; obserwacja zarowno poprzez
jak i bez szkiełka nakrywkowego
Plan Fluorite o powiększeniu 10x, odległość robocza l0 mm, apeftura numeryczna 0,3
Plan Fluorite obiektyw 40x. odległośó czołowa 0.51 mm, apertura numeryczna 0'75. Do preparatów ze szkiełkiem
nakrywkowym 0.17 mm
Przystawka rysunkowa
Pokrowiec ochronny
Zestaw - mikroskop Z Systemem do analizy obrazu powinien być kompaĘbllny z uzytkowanymi w laboratorium
systemami analizy obrazu (aparat cyfrowy Camedia C-5050 i kamera cyfrowa DP25) oraz oprogramowaniem DP-
Soft i Cell

2. System do akwizycji i analizy obrazu mikroskopowego

Kamera cyfrowa kolorowa:

Rozdzielczość: 2048 x 1532 pixeli
Element światłoczLrĘ: CMoS %''
Binning: 2x, 3x,4x
Wielkość piksela: 3.20 x 3.20 pm
Czas ekspozycji: 0,06 ms do 1,75 s

Taktowanie: 3x10 MHz
Czas odświeŻanla: 49 fps w trybie binning 4x
28 fps w trybie ustawiania ostrości
10 fps przy najwyŻszej rozdzielczości
Mocowanie: standard C-mount
PC-interface: USB 2.0
Programowa kontrola wszystkich funkcj i kamery
Automatyczny balans bieli

Oprogramowanie do analizy obrazu
Funkcje oprogramowar-ria: Rejestracja - interaktywne sterowanie pracą kamery, ręczny i automatyczny dobór
parametrów ekspozycii, funkcja,,autofokus'', moduĘ szybkiej akwizycji sekwencii video, pobierania obrazów o



powiększonej głębi ostrości, składanie duzego obrazu z mniejszych. Wyświetlanie obrazu - równolegle
wyświetlanie wielu obrazów na ekranie, udostępnianie obrazu w sieci lokalnej z poziomu przeglądarki
internetowej, wyświetlanie przekrojów obiektów trójwymiaroł\rych' Zapis obrazów w rozbudowanej bazie danych

ułatwiającej zarządzanie mikrofotografiami i ich archiwtzację. Różne formaty plików w tym popularny JPEG i
bezstratny TIFF. Przetwarzanię obrazu - filtry wyostrzenia, rozmycia i redukcji szumów, edycja kanałów
RGB/HSI, RGB studio' Podstawowe i zaawansowatle polniary morfometryczne, defirriowanie obszarów
zainteresowania (RoI), mozliwośó instalacji dodatkowych modułów. Aplikacja powinna współpracowaó z
systemami MS Windows 2000/XP/VISTA
Dodatkowa I icencja oprogramowania

Komputer do analizy obrazu o parametrach nie gorszych niz:

Proc. INTEL Core 2 Drro E8400 MS Windows Vista Business PL z mozliwością Lrpgrade do Windows 7

Professional,
Chipset Intęl G3 7, rodzaj pamięci DDR2 Dual, pamięó zainstalowanaŻ048 MB, dysk twardy SATA II (3 Gb/s)

320 GB, napęd DVD RW DL, karta graftczna Intel Graphics Media Accelerator X3100 256 MB Max., audio 8 Ch
Azalia Realtek ALC8B8, USB 0/6,
obudowa Mini Tower, zasilacz 300 w, załączone oprogramowanie Panda Antivirus Pro 2009 (1Ż m-cy), NERO,
MS Office 60-dniowa wers.ia trial'
Kupon do darmowego UPG do Windows 7 PRo ; nośnik do downgrade do Win XP PRo

3. Pozostałe wymagania względem dostawcy:
1. Dostawa Sprzętu do zamawtającego i instalacja we wskazanym laboratorium.
2. Pięrwsze uruchomienie, testowanie i walidacja aparatu przęZ pracownika dostawcy.
3. Przęszkolenie osób wskazanych przez IOPAN w Zalffesie prawidłowej obsługi aparatu.

4. Gwarancja minimum 1 rok od chwili walidacji aparatury.
5. Bezpłatnapomoc tęchniczna i serwisowa. w'okresie gwarancji'

II. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin realłzacji zamówienia to 20.01.2010r.

III. oPIS wARUNKow UDZIAŁU w PRZETARGU NIEoGRANICZoNYM oRAZ oPIs sPosoBU
DoKoNYWANIA oCENY SPEŁNIENIA TYCH wARUNKow.

1. o udzielenie zamówienia możę ubiegać się Wykonawca spełrriający warunki wynikające z niniejszej

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowienia oraz warunki wynikające z art.2Ż ustav,ry zŻ9 stycmia
2004r.Prawo zamowiefipublicznych0.t.Dz.U.2200'l r.Nr 223, poz. 16552e zm.), tj.Wykonawca,
który:

a) posiada wymagane przepisami uprawnienia niezbędne do wykonywania działalności i czynności
określonych zakresetn rriniejszego zamówienia publicznego, tj. zezwo\enie 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 aft. 24 Lrst. 1 i 2 ustawy z 29 sĘcznia Ż004 r. Prawo

zamówień publicznych (.t.Dz.IJ'zŻ001r. Nr 223, poz.1655 zezn.).
Ż. oceny speŁrienia warunków Zamawiający przeprowadzi na podstawie złoŻonych przez Wykonawców

oświadczęń 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. l.a. wyszczególnione w punkcie IV.1.1 . ilv .I.Ż.,

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

realizowanie dostaw zbliŻonych co do zakreslt nilliejszego postępowania przetargowego' w
zakresie tegoz warunku oraz w pozostĄm zakresie warunku opisanego w punkcie III.1.b. - ocena

w clparciu o dokumenty ioświadczerriawyszczególnione w punkcie iv.1.1. iIV'l.3.
c) w zakresie warunku wskazanego w pl"tnkcie III. 1 .c' wyszczególrrione w punkcie IV' 1.1 .

d) w zakresie warunku wskazanego w punkcie III.1.d' wyszczego|nionych w punkcie IV.1.1 .,Iv.I.Ż.,
rv.1.4. iIV.1.5.



3. W przypadku braku wymaganych oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub

dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lLrb ich nieuzupełnienia lub w przypadku
złoŻenia oświadczeń lub dokumentów świadczących o blaku spełnienia warunków Zamawiający wykluczy
Wykonawcę z postępowalria o udzielenie zamówienia, z zastrzeŻeniem mozliwości uzupełnienia
przewidzianej w ar1. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień pLrblicznych'

4. Przy ocenie spełnierria warunków udziału' o których mowa w pkt III'l. lit b) - c) przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (rrp' konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnieniu
warunków będą zsumowane. Nie spełnienie powyższych wymagari spowoduje wykluczenie ofeĄ
podrniotów występujących wspólnie (konsorcjum). Doświadczerria podwykonawców oraz ich zasoby nie

będąbrane pod uwagę przy określaniu czy Wykonawca spełrria warunki udziału.

IV. OŚWIADCZENIA I DoKUMENTY, JAKIB MAJĄ DoSTARCZYC wYKoNAwCY w CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA wARUNKow WYMIENIONYCH w PUNKCIE III.

1. Do ofeĘ Wykonawcy powinni złoŻyć następL1ące dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków
wyrnienionych w punkcie lll:

1. oświadczenie, Ze Wykonawca spełnia warunki Zawafi.e w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu zgodnie z
aft.ŻŻ i 24 Lrstawy Prawo zamówień publicznych - zgodnie zzałącznlkiem Nr 3 do SIWZ,
2. aktualny (wystawiony nię wcześniej niz 6 miesięcy przed upływem terIninu składania ofert) odpis z
właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

3. wykaz co najrnniej trzech wykonanych, prZęZ Wykońawcę dostaw odpowiadającyclr swoim rodzajem
dostawie starrowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, w ostatnich trzeclr latach przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŻeli okres prowadzenia działalnościjest krótszy, to w Ęm okresie,
wraz Z załączeniem dokumentów potwierdzających, Że usługi te wykonano nalezycie - zgodnle z
załącznlkiem Nr 4 do SIWZ,
4. aktualne (wystawione nie wcześniej niz 3 niesiące przed upływem terminu składania ofert) zaświadczenie
właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, ze Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków i opłat lub aktualnę zaświadczenie potwierdzające uzyskanie prawem przewidzianej zgody na

zwolnienie. odroczenie, rozłoŻenię na raty zalegĘch płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu'
5. aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofet) zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu lJbezpieczeń Społecznycll lLrb Kasy Rolniczego IJbezpieczenia Społecznego
potwierdzające^Że wykonawca nie zalega z opłacaniem składel< na ubezpieczeniazdrowotne ispołeczne lub
aktualne zaświadczenie potwierdzające uzyskanie prawem przewidzianej zgody na zwolnienie, odroczenie lub

rozłoŻenl,e na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całościwykonania decyzji właściwego organu,
2. JeŻell Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zanrieszkania poza terytorium Rzeczypospolitęj Polsktej, 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, ze:

1. nie otwar1o jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
Ż. nie zalega z viszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zalegĘch płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu.

3 ' Jeżell w kraju poclrodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca rna 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 krajLr pochodzerria osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania.
4. Dokumenty, o których mowa w tlst. 2 i Lrst. 3. powinny byc wystawione tlie wcześniej niz 6 miesięcy przed

upĘrvem terminu składania ofeft^ z wyjątkiem dol<umentów wymienionych w ust. 2 pkt. 2, które powinny być
wystawione nie wcześniej niŻ3 miesiące przed Lrpływem terminu składarria ofeft.
5. Zamawiający wezwie Wykonawców, l<torzy w określonym termirrie nie złoĘli wymaganych przez
Zamawiającego oświadczeń lrrb dokumentów lub którzy nie złoŻyli pełnomocnictw, albo którzy złoŻy|i wymagane
przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenĘ zawierające błędy, lub którzy złoŻyli wadliwe pełnomocnictwa,
do ich złoŻeniaw wyzllaczonym terminie, chyba ze mimo ich złozenia ofena Wykonawcy pod|ega odrzuceniu albo

konieczne byłoby uniewazllienie postępowania. ZłoŻone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty
powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez

oferowanę dostawy wymagań określonyclr przez Zanawiającego, nie póŹniej niz w dniu, w którym upłynął termin

składania ofert.



V. WYMAGANIA DOTYCZĄCB OFERTł
oŚwIADCZEN I INFoRMACJI
1. Oferta winna zawierac.

WYKAZ WYMAGANYCH DoKUMENtÓw,

1.l. Wypełniony formularz ofeftowy - przygotowany zgodnie Zwzorem stanowiącym Załącznlk nr 1 do SIWZ,
1.2. Wypełniony formularz ofeftowo-cenowy - przygotowany zgodnie Zwzorerul stanowiącym Załączniknr2

do SIWZ,
l.3. oświadczenie, ze Wykonawca rrie podlega wykluczenitr zgodnie z aft.22 i 24 ustawy Prawo zamówień

publiczrrych oraz spełnia warunki postępowania - przygdtowane zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik
nr 3 do SIWZ.

1.4. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków r'rdziałLr w postępowanitr wymienione w punkcie IV.
SIWZ.

1.5. Pełnomocnictwo dla osoby, której prawo do reprezentacji nie wyrlika z dokumentów określonych w
punkcie IV.1.2. (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej), pełnomocnictwo musi być złożorle w fonnie oryginału lub poświadczonej notarialnie lub
przez mocodawcę kopii, sporządzonego przez llotariusza odpisLr lub wyciągu z dokumentu; treść
pełnomocnictwa mLrsi jednoznacznię określac czytlności do wykonania których pełnomocnik jest
upowazniony.

L.6. Dokument pełnomocnictwa pełnomocnika występującego w imieniu podmiotów ubiegających się o
wspólne wykonanie zamówienia w przypaclkLr składania oferty wspólnej; peŁlomocnictwo musi byó
złożone w formie oryginałtr lub poświadczonej notarialnie kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu
lub wyciągu z dokumentu; treśó pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności do wykonania
których pełnomocnik jest upowaŻniony.

VI. WYMAGANIA DoTYCZĄCE OFERTY - oPIS SPoSoBU PRZYGoToWANIA OFERTY
1' oferta i załączniki do niej winny być złoŻone w formio pisemnej i napisane w języku polskim w sposób

trwaĘ np' na maszynie do pisania lub komputerze. Zamawiający dopuszcza ręCznę, czytelne wypełnianie
formularzy ofertowych (według załączników określonych w SIWZ).

2. Zamawiający nie wyraŻa zgody na składanie ofeft w postaci elektronicznej.
3. Jezeli dla oświadczeń i wykazów przewidziany jest wzór - załącznik do SIWZ, dokumenty te sporządza się

według tych wzorów'
4. Wszystkie wzory - załączniki określone w SIWZ nalężv wypełnió bez dokonywania w rrich jakichkolwiek

zmian.^ ściśle według warunków i postanowień zawaftych w SIWZ. W przypadku, gdy dane nie doĘczą
Wykonawcy naleŻy wpisać ,'nie doĘrczy''.

5. Wykonawca przedstawia ofer1ę zgodnie z wymaganiarni określonymi w SIWZ. Propozyc.je rozwiązan
alternatywnych (wariantowych) nie będą brane pod Llwagę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości
składan ia ofeń wariantowych.

6' Nie przewidLrje się zamówień uzLrpeŁriających.
'7. Nie dopuszcza się składanie ofert częściow1'cIl'
8. Ceny wszystkich elementów zamówienia powinny zawierać w sobie ewentualne upusty i rabaty

propol]owan ę przęz Wykonawcę.
9. Każda Strona ofeĘ powinna byc opatrzona kolejnym llumerem ipodpisana przez Wykonawcę lub osobę

przez niego upowaznioną. t

10. Ewentualne poprawki w tekście ofeĄ muSZą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę
podpisującą ofertę.

1 1. Wymagane dokumenty należy złoŻyÓ w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzających za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę lub osobę (osoby) uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem ,, za
zgodność z oryginałem'''

12. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych naleĄ dostarczyć przetłumaczone na język
polski przeztłutnaczaprzysięgłego lub złoŻyćwrazZ tłumaczeniem na język polski, poświadczonymprzez
Wykonawcę.

l3. Wykonawcy polloSZą wszelkie koszty związarle Z przygotowaniem ofeĘ.
14. oferla witrna być trwale zabezpieczona unięt-l-lozliwiając ztnianę jej zawańości.
75. ZłoŻone w ramach oferty materiaĘ i dokur-rrenty nie podlegajązwrotowi.
16' oferrę wraz Z wymaganyml załącznikami nalezy Lrnrieścić w zanrkniętej kopercie opatrzonej danymi

Wykorrawcy oraz opisem tematu, którego przetarg dotyczy:

,,Ofertaprzetargowana dostawę Mikroskop badawczy z systemem do anaLzy obrazu
dla InsĘtutu oceanologii PAN' ul. Powstańców Warszawy 55, 8I-712 Sopot,

nr postępowania: IO/DT l 1266212009
nie otwierać przed 30.rr.2009 r. godz. 10.00''

l-



l7' W przypadkll braku tej iriforrnacji Zamawia1ący
tego braku, np. omyłkowe otwarcie oferry przed
trakcie sesji otwarcia ofert.

nie ponosi odpowiedzialności za zd'arzenia wynikające z
Wznaczonym tenninęm otwarcia, lub jej nie otwarcie w

18' Brak jakiegokolwiek z określonych oświadczeń i wymagarrych potwierdzeIi lub złożenie oferty niezgodnie
z opisem przygotowania oferry (np. niepoświadczone przez Wykonawcę zazgodnośc z orygińałemkopie)
spowoduje' stosownie do ustawy Prawo zatrrór.l,ień publicznych. wyklLrczeliie Wykonaw{, i odrzucenie
oferty.

19' oferty przedstawione przez dwa lub więcej poclmiotólv występLrjących wspólnie' będą musiaĘ spełniać
Ilastępujące w1 magan ia;

19'1' W przypadku złoŻenia ofeĘ wspólnej oświaclczeniaoraz dokumenty winny byc złożone przezkażdy ztych podmiotów, natomiast formularze ofefiowe winny być podpisane w imienitr wszystkich podmiotów
składających ofertę wspólną. t

19'2' W przypadku złozenia ofefty wspólnej, Wykonawcy Lrstanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich wpostępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w portępo*uniu i zawarcii u*o*y w sprawie
zaInówieIl ia publ iczrlego.
19.3' oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązałaprawnie wszystkich paftnerów.
19 '4' KaŻdy Wykonawca przedłoĘ tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca' któryprzedkłada lub paĘcypuje w więcej niz jednej ofercie spowoduje, ze wszystkie ofeĄ z udziałem tegoWykoIlawcy Zostallą odrzucone.
20' Stwierdzenie przez Zanawiającego podania informac_;i nieprawdziwych, istotnych dla prowadzonego

postępowania, powoduje wykluczenie Wykonaw cy z udziałtL w postępowaniu.
21' W ofercie naleĄ wskazać część zamowienia, której wykonanie Wykonawca zalnierza powierzyc

podwykonawcom.
22' Infornacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy, w rozllmieniLr przepisów ustawy o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny zostać wyraźnie oznaczone zastrzeŻęniem Wykonawcy, pod
rygorem vznania, ze stanowiąone informacje jawne.

VII. INFoRMACJE o SPoSoBIE PoRoZUMIEWA|{IA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGo Z WYKONAWCAMIoRAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DoKUMENTÓw, A TAKżL wsńżłŃin osÓńIIPRAWNIONYCH Do POROZUMIEwA|{IA SIĘ Z wYKoNAryCAMI. wv.rłŚNinŃił^i zlvruNłTREŚCI SIWZ.
6' Cała korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcami prowadzona będzie w języku polskim'

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wyLonu*óy prLekazują
pisemnie, zaś złoŻone za pomocątelefaksu Llwaza się za złożone w tenninieljezeli dotrą do adresata przed
Lrpływem terminu i zostały niezwło-cznie potwierclzone pisemnie' Wyjątek-stanowi wnlosek o przesłanie
Specyfikac_ii Istotnych Warunków Zamówienia, co do którego Zarnu*iĄą"y dopuszcza formę telefaksową
lub elektroniczrrą.

7. Adres do korespondencji:
Instytut Oceanologii PAN
ul. Powstańców Warszawy 55
81-712 Sopot
tel 058 13 11 707;058 551 t2 Bl
fax 058 55 I 2l 30
e nraiI olfi ce@iopan.gda.pl

godziny pracy; poniedziałek - piątek w godzinach B:00 - 15:00.
8' Zamawiający do bezpośredniego kontaktowania się 7 Wykonawcami upoważnia następujące osoby:

Kazimierz Groza. 058 73 l1 823. e-mail groza@iopan.sda.pl
9' Wykonawcy mogą Zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamowięnia. nie pózniej niŻ6 drli przed terminem składania ofert.
10' Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zostanie zamieszczol]a na stronie internetowej oraz zostanie

przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ bez Lrjawnianiaźrodłazapytania.
7I' Zamasviający moŻe w uzasadnionych wypadkach, przecl upĘwern tenninu składania ofert, 

'roienić 
treść

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowienia. Każda wprowadzon a przez Zamawlającego zmiana SIWZ
zostanie niezwłocznię zamieszczona na stronie internetowej oraz przekaruru -rryśtliń wytonawcom'
którym przekazano SIWZ' stając się automatycznie jej integralną ózęścią. Wszelkie *p.o*ud'one przez
Zalnawiającego zmiany są wiązące dla Wykonawcy. W takiej sytuacji,lezeli zmianatresci stWz prowadzi
do zmiany treści ogłoszenia o zamówienilt Zanawiający przedłttŻy tórmin składania ofert, zgodn ić z art. 12
a Llstawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamór.vień pLrblicznych (1't. Dz.U. z 2001 r. Nr 22i, poz' 1655 zezn'),.jeŻeli zaś zlniana treści SIWZ nie prowaclzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu lóczwwyniku
tej zmiany niezbędny jest dodatkowy cZaS lra wprowadzerńe zmian w ofeftaclr, Zamawiający równiez

6
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przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i

Wykorrawcy odnośrrie wcześniej ustalonego tenninu będą podlegały nowemu terminowi.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCB WADIUM
1. W niniejszym postępowaniu o irdzielenie zamówienia Zamawiający tlie wymaga wniesienia wadium.

Ix. TERMIN ZWIĄZANIA oFERTĄ
1. Wykonawca związarry jest ofertą przez okres 30 dni, który rozpoczyla się z upływenr tenninu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawia1ącego moze przedłuŻyć termin związania ofertą zĘmŻe

Zamawiający moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem termillt-l związania ofertą zwrocić się do
Wykonawców o wyrazenie zgody na przedłvŻenie tego terI-l-liIll-t o oznaczolly ol<res. nie dłuższy jednak niŻ 60
dni.

X. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY
1. Wykonawca moze wprowadzić zmiany lub wycofac złoŻottąofeftę za pomocą pisemnego powiadomienia

przed upĘr,vem terminu składania oferl.
2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniLr óferty musi byó podpisarre przez Wykonawcę lub

upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie nalezy złożyć w zamkniętej kopercie, która
powinna być dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniami ,,ZMIANA'' lub ,,WYCoFANIE''. KopeĘ
oznakowane dopiskiem ,,ZMIANA'' zostaną otwat1e przy ofwieraniu oferty Wykorrawcy, który wprowadził
zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do ofeĘ.

3' Wycofarra ofeńa bez otwierania zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie po zakończeniu
postępowan ia.

4. Żadna oferta nie moze byó zmieniona po terminie składania ofeń'

xII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA oFERT
1. ofeĘ naleŻy składać osobiście lub przez posłarica (poczt4 kurierem) - decyduje data otrzynania oferty przez

Zamawiającego - w zamkniętych kopeńach, rł' budynku lnstytutu oceanologii PAN w Sopocie przy ul.
Powstańców Warszawy 55' w pok. 120, do dnia 30.1l.2009 r. do godz.9.30.

2. ofefta, która wpłynte do Zamawiającego po upływie termitru składania ofert, niezaleznie od sposobu, w jaki
Wykonawca składa ofeftę, będzie odesłana bez otwierania do Wykonawcy, po upływie tetminu
przewidzianego na wniesien ie protestu.

XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFBRT
1. otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej budynku lnsĘtutu oceanologii

PAN w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 55, dnia 30.11.2009 r. o godz. 10.00.
2. Przy otwarciu ofeft rnogą być obecni upowaznieni przedstawiciele Wykorrawców'

XIV. TRYB OTWARCIA I OCENY OFERT
i. otwarcie ofert jest jawne. oferry otwałte Zostaną zgodnie z art".86 ustawy Prawo zamówięń publicznych.
2. ofeĄ, dla których powiadomienie o wycofaniu zostało przedłoŻone zgodnie z niniejszą Specyfikacją nie

Zostaną otwaft e i zo staną ni ezw ło cznie zwrócon e Wykorlawcy.
3. Bezpośredrrio przed otwarciem ofeft Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przęZnaczyć na sfinansowanie

zamówienia.
4. Podczas otwarcia ofeftZamawiający poda nazwy (finny) oraz adresy wykonawców oraz informacje doĘczące

ceny, termil-lll wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
5. oferty oceniatre będąw oparciu o zasady ikryteria zawalie w niniejszej SIWZ oraz ustawie Prawo zamówień

publicznych.
6. Wykonawcy Zostaną pow'iadomieni o wyborze ot-erty zgodnie z aft. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
I

1. Cenę Za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia W ''Formularzu ofertowo-cenowym''
stanowiącym Załączn1k nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowienia. Wszystkie ceny
jednostkowe i wartości należy podać z dokładnościądo dwoch rrriejsc po przecinku.

Ż' Cena ofeńy rnusi byó podana w PLN cyfrowo, z wyodrębrrieniem naleznego podatku VAT.
3. Ceną danej ofefty jest kwota wyraŻona w złotyclr polskich zawierająca podatek od towarów i usług (VAT)

- wartość brutto zbiorcza za wszystkie pozycje zamówienia.
4. Cena podana w ofercie winna zawierać wszystkie koszty związane zreaIizacjązamówienia.
5. Jezeli Wykonawca zastosttje w swojej ofercie upust cenowy, to musi go Lrwzg|ędnió w cenie.
6. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.



xvl. KRYTERIA, KToRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIBRoWAŁ PRZY WYBORZE oFERTY'
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. W oparciu o kryterium oceny ofęń Zamawiający oceni i porówna jedynie te ofeńy, które odpowiadają
wyrnaganiom, przedstawionym w niniejszej SIWZ.

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena I00 "ń.
3. Punkry Za cel]ę będą obliczane wg lrastęptljącego wzortl:

najniŻsza cena ofeĘ
liczba punktów ------ X l00 x l00 %

cena badanej ofefty

4. Cenę Za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w ,,Formularzu ofertowo-cenowym''
stanowiącym załącznlk nr 2 do niniejszej SIWZ. Wszystkie ceny jednostkowe iwar1ości naleŻy podaó z
dokładnością do dwóclr miejsc po przecinkLr.

5. Cerra oferty rnLrsi być podana w PLN cyfrowo. z wyodrębnieniem naleznego podatkLr VAT.
6. Ceną danej of-ety jest kwota Wyrazona w złotych polskich zawierająca podatek od towarów i usług (vAT)

- wartośó brutto zbiorcza za wszystkie pozycje zamówiellia.
1 . Cena ofeĘ zawjera wszystkie koszty związane z realizacjązamówienia.
8. oferta przedstawiająca ńajnizszą cenę otrzylna maksymalną liczbę punktów - 100 pkt. PozostĄm

ofeftom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (zgodnie z podanym wzorem) liczba punktów. Wynik
będzie traktowany jako wartość punktowa ofeĄ'

9. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który zaoferuje najnizszącenę.
10. Jezeli wybór oferty rrajkorzystniejszej będzie niemoŻliwy z llwagi na fakt, Że zostaĘ złoŻonę ofeĘ o

takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykorrawców, którzy złoŻy|i te ofeńy, do złoŻenia w terminie
okreś l onyrn przez Zamaw iaj ącego ofert dodatkowych'

1 1. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zama:wia1ącym a przyszĘm Wykonawcą odbywać się będą w walucie
PLN.

Oferta, która uryska największą|iczbę punktów (punkty uzyskane za kryterium: CENA - zostanie uznana
pr zez Zamawiaj ące go za ofertę n aj ko rzyst niej szą.

XVII. SPRAWDZBNIB oFERT, OKREŚLENIE ICH ZGODNoSCI Z WYMAGANIAMI, PowoDY
ODRZUCENIA OFERTY
l. ofefta, złoŻona w określonym przezZamawiającego terminie, ocetliana będzie w oparciu o zasady i kryteria

zawalte w rriniejszej SIWZ oraz ustawie Prawo zamowień publicznych'
Ż. Przed oceną ofęrt Zamawiający sprawdzi formalną Stronę uczestnictwa Wykonawcy w postępowaniu i określi,

czy Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie III niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia' czy ofer1a nstała prawidłowo podpisana oraz czy jest zgodna

z wymaganiarni przedstawionymi w SIWZ.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŻe Żądać od Wykorrawców wyjaśnień dotyczących treści

złoŻonych ofert. Prośba o wyjaśnienie oraz odpowiedź powirrny być składane z zac|lowaniem pisemności
postępowania. Niedopuszczalne jest prowadzenie rniędzy Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji
dotyczącyclr złoŻonej ofeĘ.

4. ZamawiającY poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki raclrunkowe, z uwzględnieniem konsekwerrcji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne ornyłki polegające na niezgodności oferty ze SpecyfikacjąIstotrryclr WarLrnków Zamowienia,
rriepowodujące istotnych zmian w treści ofeft.
o poprawkaclr omyłek Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego ofęrta została
poprawiona.

5. ZamawiĄący oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków rrdziałrr w postępowaniu, określonych w punkcie
iil niniejszej SIWZ. według następu1ących zasad:

5.1. ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie, w oparciu o oświadczenia i

dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym poStępowaniu, metodą,,spełnia/nie spełnia'';

5'2' jeŻeli Wykonawca rrie wykaze się spełnieniem warunków określonych w punkcie III niniejszej SIWZ,
zostanie wyklr-rczony z postępowania;
5.3' ofertę Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania, na podstawie aft.24' ust.1 i 2 ustawy

Prawo zamówieri pr-rblicznych , uzna1e się za odrzucollą



5.4. jeże|i Wykonawca wykaze się spełrrieniem warunków określonych w punkcie III riiniejszej SIWZ, złoŻona

ofefta zostanie zakwalifikowana do dalszej analizy.
6' Zanawiający zobowiązaLiy jest odrzucić ofeftę (ar1' 89 ustawy Prawo zarnówień publiczliych), jeżeli:

a) .jest niezgodna z ttstawą
b) jej treśó nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówierria, Z ZastrzeŻęniem
pkt.3 ustawy Prawo zamówięń publicznyclr.
c) jej złoŻenie stanowi czyn nieuczciwej konkurerrcji w rozumienirr przepisów o zwalczaniu

art.87 ust.2

nieuczciwej
konkurencj i,
d) zawiera raŻąco niską cenę w stosunku do przedrniotu zalrrówienia,
e) została złoŻona przez Wykonawcę wykluczonego zudziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub

niezaproszonego do składania ofert,

fl zawiera błędy w obliczeniu ceny,
g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o
którei mowa w ań.87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych'
h) jest niewazna na podstawie odrębnych przepisów'

XV[I. INFoRMACJE o FORMALNoŚCIACH, JAKIE PowNNY ZOSTAC DoPEŁNIoNE Po
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.
i ' Niezwłocznie po wyborze.najkorzystniejszej ofety Zamawiający zawiadomi Wykonawców' którzy złoĘ\i

ofefty, o:

a) wyborze najkorzystnie.iszej oferty.
b) Wykonawcach, których oferfy zostały' odrzucone,
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni Z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający po wyborze ofeĘ zawiadonli pisernnie Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana o

dacie i miejscu zawarcia Urnowy.
3. Umowa będzie podpisana przezZamawiającego iwybranego Wykonawcę - nie wcześniej niż po upĘwie 7

dni po zawiadomieniu o wyborze Wykonawcy (chyba, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia została

złoŻona tylko.iedna oferta), z wryłączeniem syttracji, gdy zostanie wniesiony protest przezktóregokolwiek z
pozostaĘch uczestników postępowania.

4. Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą na warltnkaclr określonyclr w:

a) Specyfikacji Istotnyclr Warunków Zamówienia'
b') złoŻonej ofercie,
c)wzorze umowy' stanowiącym załącznlk nr 5 do SIWZ.
5' W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu ofęrta została złoŻona przez dwoch lub więcej

Wykorrawców wspólnie ubiegającyclr się o udzielenie zamówienia pLrblicznego, Zamawtający zaŻąda umowy
regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpierriem do podpisania umowy o zamówienie pubłiczne.

Termin, na jaki została zawal1a umowa Wyl<onawcow nie moze być krótszy od terminu określonego na

u ykollan ie zaIllórł iell ia.

6. Zamawiający nie przewidrrje zawarcia ulnowy r'alnowej.

xlx. WYMAGANIA DoTYCZĄCE NALEZYTEGo ZABEZPIECZENIA UMowY w SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZI\EGO.

Zamawiający w rriniejszyrn postępowaniu nie wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

XX. ISTOTNE WARUNIil UMOWY
1. Wszelkie warunki umowy istotne dla Zamawiającego są zawarte w projekcie umowy' stanowiącym

załącznlk nr 5 do SIWZ.
2. Niedopuszczalne pod rygorem niewazności są zmiany postanowieri zawartej umowy w stosunku do treści

ofefty, rra podstawie której dokonano wyboru Wykorrawcy.

xxl. PoUCZENIE o ŚnoorłCH oDwoŁAwCZYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH wYKoNAwcY
1. Wykonawcom, atakze innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moze

doznac uszczerbku, w wynikrr naruszenia przez Zalnawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych - przysługują środki ochrony prawnej przewidziane tą ustawą określone w Dziale VI ustawy

Prawo zamówięti pLrblicznych'
2' Prawo wniesierria protestu przysługuje wobec treści ogłoszenia o zan-rówieniu, postanowień SIWZ,

czynrrości podjętych przez Zamawiającegtl w toktl postępowania oraz w przypadku zaniechania przez
Zanawiającego czynności, do której był zobowiązally lla podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Protest wnosi się w termirlie 7 dni od drria" w ktorym powzięto lub przy zachowaniu naleĄtej staranności

mozna było powziąó wiadomośó o okolicznościaclr starrgwiących podstawę jego wniesienia. Protestuważa
9



się za wniesiony z chwilą gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, Że mogł się zapoznaó z jego

treścią.
4. Protest doĘczący treści ogłoszenia oraz postarrowień Specyfikacji Istotrrych Warunków Zamowięnia

wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszerria w Biuletynie Zamówięń Publicznych lub

zamieszczenia Specyfi kacj i Istotnych Warunków Zarnówien ia na stronie internetowej.
5' Protęst powinien wskazywać oprotestowaną cz1,''nność lrrb zarriechanie Zanrawiającego. a takŻe zawierać

Źądanie' zwięzłe przytoczenie zarzutow oraz okoliczności faktyczrrych i prawnyclr uzasadniających
wniesienie protestu.

6. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące: treści ogłoszenia, postanowień
Specyfikacji Istotnyclr Warunków Zamowienta' wykluczenia Wykorrawcy Z postępowania o udzielenie
zamówienia albo odrzucenia ofeft iwyborLr ofeĘ nąjkorzystrriejszej - w terminie 10 dni od upływu
ostatniego z terminów na wniesienie protestu.

1. Protest inny, niż wymieniony w pkt'5 Zamawiający rozstrzyga w termit-lie 10 dni od dnia jego

wnięsienia'
8. Brak rozpatrzenja protestu w przewidzianyrn terminie uznaje się za jego oddalenie' od rozstrzygnięcia

protestu oraz w przypadku braku rozpatrzenia w tenninie, przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu
Zamowien Pub l icznych w następuj ącym zakres i e :

a) opistt sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówierria,
c) odrzucenia oferfy.

9. odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dniod dnia doręczeniarozstrzygnięcia protestu lub

upĘwu termitltt rozstrzygnięcia protesttl, jednocześnie przekazl1ąc kopię treści odwołarria
zamawiającenu. Złożenie odwołania w placowce pocztowej operatora prrblicznego jest równoznaazne z
jego wniesieniem do Prezesa Urzędu.

10. Pozostałe informacie dotyczące środków ochrony prawrrej znajdująsię w Dziale Vl ,,Srodki ochrony
prawnej'' ustawy Prawo zamówień publicznych'

XXII. POSTANOWIENIA KONCOWE

1' Wszelkie rozliczenla pomiędzy Zamawiającym i Wykollawcami powinny odbyłvaó się w walucie polskiej
PLN.

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

- ustawy z 29 stycznia 2004 r' Prawo zamówięri ptrblicznych (.t 'Dz. lJ ' z 200] r ' Nr 223 poz. 1655 z ze zm.),
- Kodeksu Cywilnego.

Sopot, dn. 20.11.2009 r.

Podpisy członków

PrzewodnicZący ..

Członek

Członek

€fu,*t
Zatwierdzam
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Załączniknr l

pieczątka Wykonawcy
rniejscowość i data

FORMULARZ OFERTOWY
Niniejszym oświadczamy, Że w postępowalliu o zamówienie prrbliczne na dostawę:

dla InstytLrtu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie,

ofertę przetargową składa;

(}{azwa wykonawcy/ów1
- składamy niniejsząofertę przetargowąwe własnym imieniu*
- jako partner konsorcjum zarządzanego przez*

(nazwa lidera)
* niepotrzebne skreślić

i. Potwierdzamy, iz nie uczestniczymy w jakiejkolwiek inrrej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.

2. oferujemy dostawę w terminie
3. Termin płatności za wykonanądostawę zrealizowanązgodnie zzapotrzebowaniem Zamawiającego wynosi 30

dni od daĘ otrzymania faktury.
4. oświadczamy, Że zapozlraliśmy się ze Specyfikacją lstotnych Warunków Zamówięnia i nie wnosimy do niej

zastrzeŻeń.
5. oświadczamy, Że Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamowienia.
6. oświadczamy, Że uwaŻalny się za związanych rliniejszą ofer1ą na cZaS 30 dni od upływu terminu składania

ofęrt.
7. AkceptLrjemy warunki Llmowy' zgodnie zę wzoreft- stanowiącytn załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zatnowienia. W przypadku wyboru naszej ofeny zobowiązr"rjemy się do zawarcia umowy według
przedstawionego wzorLl , w wyznaczollylT przez Zat'nawiającego terlnitlie.

8. Zamierzamy / nie zarnierzamy* powierzyć podwykonawcom następującą częśó zamówienia:

* niepotrzebne skreślic

9. W przypadku wyboru naszej ofeĘ do realizacji w/w zamówienia publicznego umowa ze strony Wykonawcy
będzie podpisana przęZi

( podać imioną i ruazwiska oraz stanowiska )

- nalezność z tytułu wykonania Llmowy naleŻy przekazac na .

( podac ncł:|vę Bąnku i numer konta )

10. internet : http:ll

I l. e-mail

Fax:........... 
!

12. Imię i nazwisko osoby upowaznionej do kontaktów: ...........

podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upowaznionej

il



Załączniknr 2.

pieczątka Wykonawcy
mie.jscowośó idata

FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY

(Szczegółowy opis oferty )

podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upowaznionej

I2



Zalączniknr 3

pieczątka Wykonawcy

miejscowośó i data

2.

).

4.

5.

oŚwrłncZBNIE wYKoNAwCY

przystępując do udziafu w postępowaniu o zamówienie publiczńe na dostawę: Mikroskop badawczy z

obrazu ata Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie,

wymagania zawarte w SIWZ oraz:oświadczam, ze podmiot, który reprezentrrję spełnia

1. Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust. 1 i2 ustawy z29 styczniaŻ004 r. Prawo

zamówień publicznych (edno|iĘ tekst ustawy Dz'U ' z2001 r.Nr Ż23 poz. 1655 ze zm.).

Posiada wymagane przepisami uprawnienia niezbędrre do wykonywania dzlałalności i czynności określonych

zakresem nirriejszego zamówienia publicznego.

Posiada niezbędną wiedzę i doświadczęnle oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do

wykonania n iniej szego zamów ienia,*

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

zdolnyclr do wykonania zamówienia.* t

niep otrze bne s lrr e ś lić *

Znajduje się w sytuacjiekonomicznej i finansowej zapewniającej naleŻyte wykonanie zamówienia.

Po zapoznaniu się z warunkami przetargu przyjmuje je bezzastrzeżeń.

podpis i pieczątka Wykonawcy
lub osoby upowaznionej

niepotrze bne s lrr e ś l ić *
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Załączniknr 4

pieczątka Wykonawcy

miejscowość i data

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

o realizowanych dostawach tj. dostawy mikroskopów zbll'Żone co do zakręsu niniejszego postępowania przetargowego

z ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielęnie zamówienia, a jeŻeli okres prowadzęnia działalnoŚci

iest krótszy. to w tyln okresie

L.p. Nazwa, adręs i telęfon odbiorcy opis przedmiotu zamówtenta:
,it"iry podać realizowane dostiwy
mikroskopów i ich rodzaj

Terminy realizacji
(termin rozpoczęcia i

termin zakończeniajeżeli
zostało zakończone)

Wartośc
zamówienia brutto

(podpis i pieczątka Wykorrawcy lub osoby upowaznionęj)

t4



ZałącznIknr 5
UMOWA nr ............. 2009 - PROJEKT

zawaItaw dniu w Sopocie w trybie aft.39 ustawy z dnia29 stycznia2)}4 r. Prawo zamówień
publicznych (ednolity tekst ustawv Dz.IJ. 22007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.)

pomiędzy:
InsĘtutem oceanologii Potskiej Akademii Nauk w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 55, 8|-712 Sopot
Zwanym w dalszej części rriniejszej umowy ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanyn przęzi
Dyrektora
a
podmiotem gospodarczytrt - -...... z
siedzibą
zarejestrowanym

posiadającym NIP REGON
Zwanym w dalszej części nirriejszej Llmowy WYKONAWCĄ reprezentowanym przez:

o następującej treści:
s1

Podstawą zawarcia rriniejszej umowy jest wybór najkorzystniejszej ofeffy wyłonionej w trybie przetargu

nieograniczonego nr IolDTlŻ662lŻ009 zgodnie Z ustawą z dnia 29 sĘcznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

0.t. DZ.U. zŻ001 r' Nr 223 poz.1655 ze zm.).

s2
Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa ,,Mikroskop badawczy z systemem do analizy obrazu" dla
InsĘtutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie według rodzajLl, ilości i ceny określonej w
załączonym fornrularzu cenowo-ofer1owym (Załączn|t<i r-rr 2 do SIWZ), stanowiącym integralnączęśó umowy.

$3
Dostawa towaru wymienionego w s 2 nastąpi do dnia 20'II.2009 r.

s4
Wartość wykonania przedmiotu Llmowy ustala się na podstawie cen jednostkowych zgodnie ze złoŻoną ofertą tj.
na kwotę wraz z podatkiem VAT w wysokości
( słownie : ........'..'....' ...'.' złotych)

$s
1. Strony postanawiająże zapłata za dostarczony towar odbędzie się na podstawie faktury wystawionej dla

Instytutu oceanologii PAN w Sopocie po dokonaniu odbioru dostawy przez Zamawiającego. Wykonawca
określi na fakturze nazwę dostarczonego towaru z_9odnie z SIWZ.

2. Naleznośó regulowana będzie przelewem z raclrunktl Zamawiającego na rachunęk

Wykonawcy po otrzymaniu zamówionęgo towaru w terminię 30

dni od daĘ otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę.
3. Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowyclr za nieterminową zapłatę.

s6
1 ' Wykonawca zapłaci Zanawiającemu kary Llllowne w wysokości 0,01 % od war1ości brutto zamówienia za

kaŻdy dzień zwłoki'
2. Zamawia1ący zastrzega mozliwość dochodzerria odszkodowania przewyŻszającego wysokośó ilw kar na

zasadach ogó lnych Kodeksrr Cyrvi|nego.

s7
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodująeej, Że wykonanie umowy nie leżry w interesie

publicznym , czego nie mozna było przewidzieó w chwili zawarcla niniejszej umowy' Zamawiający moze odstąpić

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

Wykonawca moŻe Żądacjedynie wynagrodzenia naleznego mtl Z tytułu faktycznie dostarczonego towaru.

$8
1. Wszelkie zmiany i Lrzupełnienia dotyczące nirriejszej umowy wymagają fonny pisemnej pod rygorem nie-

ważności.
2. Niedopuszczalne pod rygorem niewazności są takie zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowa-

dzenie do niej nowych postanowień niekorzystnych dla Zarnawiającego'

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

s10
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w drodze negocjacji, a w
przypadku niemozności osiągnięcia porozumienia, sprawy Sporne będą rozstrzygane na drodze sądowej przez sąd
właściwy dla s iedzi by Zamaw iaj ącego.

$ 1l
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami rriniejszej umowy będą mieć zastosowanie przepisy :

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

s12
Umowę sporządzono w trzechjednobrzmiących egzemp|arzach, Z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego i jeden
egzemplarz d la Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Załączniki do umowy:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotycząca przetargu nieograniczonego - IolDT12662.lŻ009 z załącznikami.
2' oferta Wykonawcy złoŻona przez WYKoNAWCĘ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego _ Io/DT/

2662t2009 r

AkcepĘę wzór umowy

pieczątka i podpis wykonawcy
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