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dIA INSTYTUTU OCEANOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
TRYB POSTĘPOWANIA: PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości zamówienia nie.przekrac zającej kwot określonych Rozporządzeniem Prezesa Rady Minis trów zdnia 19grudnia Ż007r' w sprawie kwot wartośói zamówień oraz konkursów' od których jest uzależnionyobowiązekprzekazywania ogłoszeń Urzędowi oficjalnych Publikacji Wsp-ólnot E.'.ope1st<icń rń''u. Nr 24l, poz. 1762).przeprowadzony na podstawie ustawy z dnia29 sĘczniai004r.'Pru-o zamówień pub1icznych 0.t. DZ.U. z2007r'
Nr 223, poz. 1655 ze zm.)



I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:,,Samochodu''
Kod CPV 34.11.00.00-1dla Instytufu oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, ul. Powstańców
Warszawy 55, 8l-7 IŻ Sopot.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu w liczbie sztuk 1,

spełniającego warunki określone w Ustawie z dniaŻ} czerwca 1997 - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.z
Ż005r., nr 108, poz.908) orazpararnetry techniczne wymienione poniżej. Zamawiający planuje przeznaczyć
samochód zarówno do transportu osób, ale także do przewozv różnorakich materiałów' dlatego wazna jest
zarówno jego wygoda jak i funkcjonalność.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:
- silnik 2.0 HDi
- powyżej 100 KM
- co najmniej poduszka powietrzna kierowcy i poduszki (lub podwójna poduszka) powietrzne pasazerów obok
kierowcy
- ABS, ESP, ASR
- wspomaganie kierownicy
- co najmniej przednie szyby sterowane elektrycznie
- zamek centralny
- samochód 9-cio miejscowy
- drugie drzwi przesuwne przeszklone z prawej strony
- drzwi tylne podwójne przeszklone lub klapa unoszona do góry przeszklona
- k|imaĘ zacja (manualna lub automaty czna)
- lusterka boczne sterowane elektrycznie i podgrzewane
- alarm * zamek centralny + immobilizer
- radioodtwarzacz CD z MP3 i głośnikami (sterowanie z joysticka przy kierownicy)
- kolor niemetalizowany lub metalizowany (biały, czarny, granatowy lub beżowy) , karoseria podwójnie
oclmkowana
- maksymalna długość powyżej 5 m
- długośó części baguŻowej powyżej lm(zatrzecimrzędem siedzeń)
- rozstaw osi co najmniej 3,2 m
- wysokośó samochodu powyżej l,90 m
_ fotele pasażerów w części poza kabiną kierowcy montowane na zattzaskach (łatwe do demontażu)
- pełnowyniarowe kolo zapasowe
- uchwyĘ do mocowania ładunku
- komplet opon zimowych
okres gwarancji producenta - co najmniej 4 lata bez wzg|ędu na liczbę przejechanych kilometrów, 12 lat na
perforację karoserii.
Rabat na usługi serwisowe w okresie gwarancji _ 15 % - w serwisie dostawcy.
Dodatkowo zamavłiający wymaga zapewnienia dostępności do autoryzowanych serwisów na terenie kraju.

II. TERMIN WYKONAIIIA ZAMOWIENIA

Termin realizacji zamówienia to 31'12.2009r.

III. oPIs wARI]NKow UDZIAŁU w PRZETARGU NIEoGRANICZoNYM oRAZ oPIs sPosoBU
DoKo|lVwANIA ocENY SPEŁNIENIA TYCH WARI]NKÓW.

1. o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający warunki wynikające z niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowienia oraz warunki wynikające z art. ŻŻ ustałvy z 29 sĘcznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (i.t. DZ.U. z2007 r.Nr 2Ż3,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 wieclzą i cloświadczenie oraz dysponLr3e potencjałem technicznym i osobami zdolnymi' 
do wykonania nir-riejszego zamówierria lLrb przeclstar'vi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do

udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolrryclr do wykonywania zamówienia,

c) znajduje się w sytrracji ekonornicznej i finansowej zapewniającej na|eŻyte wykonanie zamówienia'

d) nie podlega wykluczenir'r w myśl postanowień art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z 29 sĘcznla Ż004 r. Prawo

zamówień prrblicznych (.t.Dz.IJ. zŻ001 r. Nr 223, poz. I655 ze zm.).

Ż. oceny speinienia warunków Zamawiającv przeprowadzi na podstawie złoŻonych przez Wykonawców

oświadczeli i zobowiązaLi o spełnianiu tych warunków - zgodnie z załączoltymi do SIWZ formularzami

oświadczeń oraz w oparcitt o Wy]nagane nirliejszą SIWZ dokumenty:

a) w zakręsie warunku wskazanego w pLrnkc ie lII ' 1 .a. wyszczególrrione w punkcie IV. 1 .1 . i Iv .1.2.,

b) w zakresie warutrku posiadar-rego doświadczenia wskazanego w punkcie lI.1.b. wymagane jest

realizowanie dostaw zblizonyclr co do zakresll niniejszego postępowania przetargowego' w

zakresie tegoz warlttrku oraz w pozostĄm zakresie warunklt opisanego w punkcie IlI.1.b' - ocena

w oparcitt o dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w punkcie IV.1.1. i IV.1.3.

c) wzakresiewarunkltwskazanegor.l ptrnkcieI]I.l.c.wyszczególr-rionewpunkcieIV.1.1'
d) w zakresie warulrku wskazanego lv prrnkcie III. 1 .d' wyszczególrrionych w punkcie IV.1 .1., Iv .1.Ż.,

tv.1.4. iIv.1.5.
3. W przypadku braku wymaganych oświaclczeri o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub

dokumentów potwierdzajĄcych spełnienie tych warunków lub ich nieuzupełnienia lub w przypadku

złoŻeniaoświadczeń lub dokumentów świadczących o braku spełnienia warunków Zamawiający wykluczy
Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia, z zastrzeŻeniem mozliwości uzupełnienia

przewidzianej w art. 26 r'rst. 3 ustawy Prawo zamówień pr-rblicznych.

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

*'iólni" ubiegającyclr się o udzielenie zallowienia (np. korrsorcjurn) wielkości stanowiące o spełnieniu

warunków będą 
'sumowane' 

Nie spełrrienie powyzszych wymagań spowoduje wykluczenie ofeĘ
podmiotów występującycli wspólnie (konsorcjurn). Doświadczenia podwykonawców oraz iclt zasoby nie

będą brane pod uwagę przy określanitl czy Wykonawca spełnia warunki udziału.

Iv. oŚWIADCZENIA I DoKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ wYKoNAwCY w CELU
PoTWIERDZENIA SPEŁNIA|{IA wARUNKow WYMIENIoNYCH w PUNKCIE III.

1. Do ofer1y Wykorrawcy powinni złożyć następqące clokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków

wymienionych w pr-lnkcie lll:
1. oświadczetrie, ze Wykonawca spełnia warunki Zawarte w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu zgodnie z

afi.2Ż i 24 ustawy Prawo zanrówień pLrbliczrrych - zgodrrie z załącznikiem Nr 3 do SIWZ,
2. aktualny (wyśtawiony nie wcześniej niŻ 6 miesięcy przed Lrpływem terminu składania ofert) odpis z

właściwego rejestru lLrb zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

3. wykaz co rrajrnniej trzech wykorrarrycl)) przet Wykonawcę dostaw odpowiadających swoim rodzajem

dostawie stanowiącej przedmiot rriniejszego zamówienia, w ostatnich trzeclr latach przed dniem wszczęcia

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŻe|i okres prowadzenia clziałalnościjest krótszy, to w fym okresie,

wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, Że usłLlgi te wykonano nalezycie - zgodnie z

załącznikiem Nr 4 do SIWZ'
4. aktualnę (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upĘwem terminu składania ofert) zaświadczenie

właściwego naczelnika Urzędtr Skarbowego potwierdzające, Że Wykonawca nie zalega z opłacaniem

podatków i opłat lub aktualnę zaświadczerrie potwierdza'iące uzyskanie prawem przewidzianej zgody na

żwolnienie, oclroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności Iub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu'
5. aktrralne (wystawione nie wcześniej niŹ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) zaświadczenle

właściwego ojd'iuł1', Zagadv Ubezpieczeri Społeczrrych Iub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

potwierdiaj ące, Że wykonawca nie za|ega z opłacanieln składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub

iktualrre zaświac1czeriie potwierdzające uzyskariie prawem przewidziarrej zgody na zwolnienie, odroczenie lub

rozłozenie na raty zaległych płatności lub lvstrzr''t-lranie w całości wyl<onania decyzji właściwego organu,

Ż. Jeże,i Wykonawca-ma siedzibę lub miejsce zanrieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej' zamiast

dokumentów, o których mowa w pkt. 1.2, 1.4 i 1.5. składa clokument lub dokLrmenty, wystawione w kraju, w

którym rna siedzibę lrrb miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, ze:

1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono Lrpadłości;

2' nie za|egu, uk 
"runLern 

podatków, opłat, składek rra ubózpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał

przewidzińe prawem zwolńienie, odroczenie lub rozłozenie na raty za|egŁych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego orgallLl.

J



3. Jeżeliw kraju pochodzerria osoby lub w ltrajLr' w któryrn Wykonawca rna siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie

wydaje się dokumentów, o ktorych lnowa w ltst. 2. zastępuje się je dokLrmentem zawierającym oświadczenie
złożone przed notariuszeIn, właściwym organelT sąclowyrn, admirristracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio krajLr pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania.
4. Dokumenty, o któryclr l-nowa w ust.2 iust.3. pollinny być wystawione Irie wcześniej riiz 6 rniesięcy przed
upływem terminu składania ofel1, z wyjątkiern dolrr-rtlentów wymierrionyclr w ust. 2 pkt. 2' które powinny być
wystawione nie wcześrri ej niŻ 3 miesiące przed rrpłylvelrr terminlt składarria ofert.

5. Zamawiający wezwie Wykonawców' którzy W określonym terminie nie złoŻyli Wymaganych przez
Zamawiającego oświadczeri lub dokumentów lLrb którzy nie złoŻyli pełnomocnictw, albo ktorzy złoŻyli wymagane
przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złoŻyli wadliwe pełnomocnictwa,
do ich zŁożeniaw Wznaczonym terminie, chyba ze mimo ich złożęnia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby uniewaznienie postępowania. ZłoŻone l]a wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty
powinny potwierdzaó spełnienie przez Wykonawcę warunków tldziału w postępowaniu oraz spełnienie przez

oferowane dostawy wymagań określorrych przez Zanawiającego, nie pózniej niz w dniu, w którym upłynął termin
składania ofęrt.

v. WYMAGANIA DOTYCZĄCE oFERTY WYKAZ WYMAGANYCH DoKUMENTÓW,
oŚwIADCZEŃ I INFoRMACJI
]. ofefta winna zawierać:
1.1. Wypełniony formularz ofeftowy _ przygotowally zgodnie Z Wzorem staIlowiącyIn Załącznik nr 1 do SIWZ,
I.2. Wypełnioriy formularz ofertow-o_cenowy - plz)'goto\'vany zgodnie Z wzorelTl stanowiącym Załącznik nr 2

do SIWZ,
1.3. oświadczerrie, Że Wykollawca nie podlega wykluczeniLr zgodrrie z aft.22 i 24 ustawy Prawo zamówien

publicznych oraz spełnia warunki poStępowallia - przygotowane zgodnie z wzorem Stanowiącym Załącznik
nr 3 do SIWZ,

I.4' Dokumenty potwierdzające spełniarrie warunków Lrdzidu 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. (odpistr z właścir'vego rejestrr-l lLrb zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej); pełnomocnictwo musi być złoŻone w formie oryginałLr lub poświadczonej notarialnię lub
przez mocodawcę kopii, sporządzonego przęz notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu; treść
pełnomocnictwa musi jedrroznacznie określać czynności do wykonania których pełnomocnik jest

upowazniony.
1.6. Dokument pełnomocnictwa pełnomocnika występLrjącego w irnienirr podmiotów ubiegających się o

wspóIne wykonanie zanrówienia w przypaclku składania oferty wspólnej; pełnomocnictwo musi byó

złożone w formie orygirrału lub poświadczonej notarialnie kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu
lub wyciągu z dokumęntu; treść pełnomocnictwa nusi jeclnoznacznie określać czynności do wykonania
których pełrromocnik jest LrpowaŹnion1 '

vI. WYMAGANIA DoTYCZĄCE oFERTY - oPIs SPoSoBU PRZYGOToWANIA oFERTY
1. ofer1a i załącznlki do niej winny być złoŻone w'formie pisernnej inapisane w języku polskim w sposób

trwały np. na nraszynie do pisarria lub konrprrterze. Zanlawiający dopuszeza ręCzne, czytelne wypełnianie
formularzy ofertowych (według załączników określonych w SIWZ).

2. Zamawiaj1ący nie wyraz a zgody na składanie ofert w posiaci elektrorricznej '

3. Jezeli dla oświadczeń i wykazów przewidziany jest wzór - załącznik do SIWZ, dokumenty te sporządza się

według tyclr wzorów.
4' Wszystkie wzory - załączniki okreś|one w SIWZ na|eŻy wypehić bez dokonywania w nich jakichkolwiek

zmlan, ściśle według warunków ipostanowieńzawaftych w SIWZ. W przypadku, gdy dane nie doĘczą
Wykorrawcy na|eĄ wpisać 

'.nie 
dotyczy''.

5' Wykonawca przedstawia ofeftę zgodnie z lvymagarriami określonymi w SIWZ. Propozycje rozwiązail
alternaĘwnyclr (wariantowych) nie będą brane pod Llwagę. Zanawiający nie dopuszcza moŻliwości
składania ofert wariantowvch'

6. Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
7. Nie dopuszcza się składanie ofeft częściowych.
8. Ceny wszystkiclr elementów zamówienia powinny zawierać w sobie ewentualne upusty i rabaty

proponowan e przez Wykorr awcę.

9' KaŻda Strona oferty'por,vinna być opatrzona kolejnyrn llllmereln i podpisana przez Wykonawcę lub osobę

przez niego upowaznioną.



10. Ewentualne poprawki w tekście ofeĘ muszą byó parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę
podpisującą ofertę'

l 1. Wymagane dokumenĘ naleĘ złoĘc w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzających za zgodnośó z
oryginałem przez Wykonawcę lub osobę (osoby) uprawnioną do podpisania oferĘ z dopiskiem ,, za
zgodność z ory ginałem" .

12. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych naleĘ dostarcryć ptzetłumaczone na język
polski ptzeztłumaczaprzysięg]ego lub złoĘówrazztłumaczeniem najęzyk polski, poświadczonymprzez
Wykonawcę.

1 3 . Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przy gotowaniem ofeĄ.
14. oferta winna byó trwale zabezpieczona uniemożliwiając zmianę jej zawartości.
15. Złożone w ramach ofeĘ materiĄ i dokumenty nie podlegajązwrotowi.
16. ofertę wraz Z wymaganymi załącmikami należy umieśció w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi

Wykonawcy oraz opisem tematu, którego przetargdoĘczy:

,,oferta przetargowa na dostawę Samochodu dla InsĘrtutu Oceanologii PAN, ul. Powstańców
Warszawy 55, 81-712 Sopot,

"'""il,:H:uiT:ł'ł;:??łłł:nłłu2|n,r.ro"17. W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z
tego braku, np. omyłkowe otwarcie ofeĘ przed wyznaczonp terminem otwarcia, lub jej nie otwarcie w
trakcie sesji otwarcia ofert.

l8. Brak jakiegokolwiek z określonych oświadczeń i wymaganych potwierdzeńllb złożenie oferty niezgodnie
z opisem przygotowania ofeĘ (np. niepoświadczone przez Wykonawcę za zgodnośó z oryginałem kopie)
spowoduje, stosownie do ustawy Prawo zamówień publicznych, wykluczenie Wykonawcy i odrzucenie
oferĘ.

19. oferĘ przedstawione przez dwa lub więcej podmiotów występujących wspólnie, będą musiĄ spełniaó
następuj ące wymagania :

19.1. W przypadku złożenia ofeĄ wspólnej oświadczenia oraz dokumenty winny być złożone przezkaŻdy z
tych podmiotów, natomiast formularze ofertowe winny byó podpisane w imieniu wszystkich podmiotów
składających ofertę wspólną.
19.Ż. w przypadku złoŻenia oferty wspólnej, Wykonawcy ustanawiająpełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
19.3. oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów.
19.4. KaŻdy Wykonawca przedŁoĘ tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca' który
przedkłada lub paĘcypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego
Wykonawcy zostaną odrzucone.
20. Stwierdzenie przez Zamawiającego podania informacji nieprawdziwych, istotnych dla prowadzonego

postępowania, powoduj e wykluczenie Wykonaw cy z ldziahl w postępowaniu.
21. w ofercie naleĘ wskazaó częśó zamowienia, któĘ wykonanie Wykonawca zantierza powierzyó

podwykonawcom.
Ż2. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy' w rozumieniu przepisów ustawy o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny zostać wyraźnie oznaczone zastrzeżeniem Wykonawcy, pod

rygorem lznania, że stanowiąone informacje jawne.

vII. INFoRMACJE o sPosoBIE PoRoZUMIEWANIA sIĘ ZAMAWIAJĄCEGo Z WYKoNAWCAMI
oRAZ PRZ;F,KAZYWANIA oŚwrłoczEŃ LIJB DoI(UMENTÓW' A TAKza WSKAZANIE osoB
UPRAWNIoNYCH Do PoRoZUMIEWANIA sIĘ Z wYKoNAwcAMI. WYJAŚNIENIA I ZMIANA
TREŚCI StwZ.

1. Cała korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcami prowadzona będzie w języku polskim.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie, zaś złożone Za pomocą telefaksu uważa się za ńoŻone w terminie, jeżeli dotrą do adresata przed
upływem terminu i zostaĘ niezwłocmie potwierdzone pisemnie. Wyjątek stanowi wniosek o przesłanie
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowienią co do którego Zamawiający dopuszcza formę telefaksową
lub elektroniczną.

Ż. Adres do korespondencji:
Instytut Oceanologii PAN
ul. Powstańców Warszawy 55
8l-712 Sopot
tel 058 73 11 707;058 551 72 8l



fax 058 551 21 30
e mail offi ce@iopan. gda.pl

godziny pracy: poniedziałek - piątek w godzinach 8:00 - 15:00.
3. Zamawiający do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami upowaznia następujące osoby:

Kazimierz Groza. 058 73 11 823. e-mail groza@iopan.gda.pl
4. Wykonawcy mogą Zwracaó się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia. nie później niŻ 6 dni przed terminem składania ofert.
5. Treść zapytń wraz z wyjaśnieniami zostanie zarnieszczona Ia stronie internetowej oraz zostanie

przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ bez ujawniania źródła zapytania.
6. Zamawiający moŻe w uzasadnionych wypadkach, przed upĘwem terminu składania ofert, zmienió treśó

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowienia'KaŻda wprowadzonaptzezZamalviającego zmiana sIwZ
zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej oraz przekazana wszystkim Wykonawcom,
którym przekazano SIWZ, stając się altomatycznie jej integralną częścią. Wszelkie wprowadzone ptzez
Zamawiającego zmiany są wiążące dla Wykonawcy. W takiej sytuacji, jeŻe|i zmiana treści SIWZ prowadzi
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający przedłuĘ termin składania ofert' zgodnie z art' 12
a ustawy zŻ9 sĘcznia2004 r. Prawo zamówień publicznych (].t'Dz'U. z2007 r. Nr 223, poz.7655 ze
zm.), jeże|i zaś zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu lecz w wyniku
tej zmiany niezbędny jest" dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający również
przedłuży termin składania ofert. W takim prz1,padku wszelkie prawa i zobowiryania Zamawiającego i
Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego tęrminu będą podlegaĘ nowemu terminowi.

VIII. WYMAGANIA DoTYCZĄCE WADIUM
1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówieniaZamavłiający nie wymaga wniesienia wadium.

Ix. TERMIN ZWąZAI\IA orERTĄ
1. Wykonawca zwięany jest ofertąprzez okres 30 dni, który rozpoczyna się z upĘwem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedŁuĘć termin związania ofertą zĘm że

Zamawiający może Ęlko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu zwiryania ofertą zwrocic się do
Wykonawców o w},razenie zgody na przedŁużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŻszy jednak niż 60
dni.

X. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY
l.Wykonawca moze wprowadzió zmiany lub wycofać złożoną ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia
przed upływęm tęrminu składania ofert.
2.Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi byó podpisane przez Wykonawcę lub
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie nalezy złożyć w zamkniętej kopercie, która
powinna byó dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniami ,,ZMIANA'' lub ,,WYCOFANIE''. KopeĘ
oznakowane dopiskiem ,,ZMIANA'' zostaną otwarte przy otwieraniu oferĘ Wykonawcy, który wprowadził
zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zrnian, zostaną dołączone do ofeńy.
3.Wycofana oferta bęz otwierania zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie po zakończeniu postępowania.
4.Żadna oferta nie może byó zmieniona po terminie składania ofert.

xII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA oFERT
1. oferfy należy składaó osobiście |ub przez posłańca (pocńą kurierem) - decyduje data otrz1mania ofeĘ przez

Zamawiającego - w zamkniętych kopertach, w budynku Inst1Ąutu oceanologii PAN w Sopocie przy ul.
Powstańców Warszawy 55, w pok. 120, do dnia09.1Ż.2009 r. do godz.9.30.

Ż. Oferta, która wpĘnie do Zamawiającego po upływie terminu składania ofert, niezaleznie od sposobu, w jaki
Wykonawca składa ofeńę, będzie odesłana bez otwierania do Wykonawcy, po upływie terminu
przewidzianego na wniesien ie protestu.

XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
1. otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej budynku Inst}tutu oceanologii

PAN w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 55, dnia 09.1Ż.2009 r. o godz. 10.00.
2. Przy otwarciu ofert mogą byó obecni upowaznieni przedstawiciele Wykonawców.

XIV. TRYB OTWARCIA I OCENY OFERT
1 . otwarcie ofert jest jawne. ofeńy otwańe Zostanązgodnie z art. 86 ustawy Prawo zamowień publicznych.
2. ofeĘ, dla których powiadomienie o wycofaniu zostało przedłoŻone zgodnie z niniejszą Specyfikacją nie

zostaną otwarte i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyó na sfinansowanie

zamówienia.



4. Podczas otwarcia ofeft Zamawiający poda nazwy (firrny) oraz adresy wykonawców oraz informacje doĘczące
ceny, terminu wykonania zanrówienia, okreslt g'uvarancji i warunków płatności zawar1yclr w ofertach'

5. oferty oceniane będąw oparciu o zasady il<r1"tcr'ia Zawal1e w niniejszej SIWZ oraz ustawie Prawo zamówięn
publicznych.

6. Wykorrawcy Zostaną powiadomieni o wyborze of-e rt1' zgodnie z afi.92 Llstawy Prawo zamówieti publicznych.

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CBNY

1. Cenę za przedrniot zamówienia Wykonawca prredstawia w ''Formularzu ofertowo-cenowym''
stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejsze.j Specyfikacji Istotnyclr Warunków Zamówienia. Wszystkie ceny
jednostkowe i wańości na|eŻy podać z dokłaclrlością do dwóch nriejsc po przecinku.

2. Cena ofefty rntrsi być podana w PLN cyfrolł,o. z wyodrębnieniem naleznego podatku VAT'
3. Ceną danej oferty jest kwota wyrazona w złotych polskich zawierająca podatek od towarów i usług (VAT)

- war1ośó brutto zbiorcza za wszystkie pozycje zamówietlia.
4' Cena podana w ofercie winna zawierac wszystkie koszty związane z realizacjązamówienia.
5. JeŹeli Wykonawca zastosuje w swojej ofercie tlpust cenowy, to musi go uwzględnić w cenie.
6. Cena moze byó tylko jedna za oferowany przedrniot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

xVI. KRYTERIA, KToRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIBRoWAŁ PRZY WYBoRZE otr'ERTY,
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU OCEI{Y OFERT

1. W oparciu o kryterium oceny ofert Zamarł'iający oceni iporówna jedynie te oferty, które odpowiadają
wymaganiom, przedstawionym w niniejszej SIWZ.

2. Przy wyborze oferĘ Zanawlający będzie się kierował następującynr kryteriurn: cena l00 "ń.
3. Punkry Za cel]ę będą obliczalle wg rlastępL1iącego Wzortl:

najniŻsza cena ofeĄ 1

liczba punktów ------ X l00 x 100 %
cena badanej ofefty

4. Cenę Za przedrniot zamówięnia Wykonawca przedstawia w ,'Formularzu ofeftowo-cenowym''
stanowiącym załącznlk nr 2 do niniejszej SIWZ. Wszystkie ceny jednostkowe iwartości naleĘ podaćz
dokładnością do dwóch nriejsc po przecinku.

5. Cena oferty musi byó podana w PLN cyfiowo. z wyodrębnienieln naleznego podatku VAT.
6. Cerrą danej oferty je st kwota wyrażona r.ł' złotych polskich zawierająca podatek od towarów i usług (VAT)

- wał1ość brutto zbiorcza za wszystkie pozycje zamówierlia.
'/ . Cena ofefty zawiera wszystkie koszty związane z realizacjązamówienia.
8. oferla przedstawiająca najniższą cenę otrzyma rnaksymalną liczbę punktów - 100 pkt. PozostĄm

ofeftom przypisarra zostanie odpowiednio nrniejsza (zgodnie z podanym wzorem) |iczba punktów. Wynik
będzie traktowany jako wańość punktowa ot-eny.

9' Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykorrawcy' który zaoferuje najnizszącenę.
10. Jezeli wybór ofer1y najkorzystniejszej będzie nienrozliwy z l"twagi na fakt, Że zostały złoŻone ofeĄ o

takiej samej cenie, Zamawiający lvezwie Wykonawców, którzy złoŻyli te ofefty, do złoŻęnia w terminie
o kre ś lonym pr zez Zalnaw i aj ące go ofbń d o datkowyc lr.

11. Wszęlkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a prz1tszĘm Wykonawcą odbywać się będąw walucie
PLN.

oferta, która uzyska największą|iczbę punktów (punkty uzyskane za kryterium: CENA - zostanie uznana
przez Zamawiaj ącego za ofertę naj ko rzystniej szą.

xvII. SPRAWDZENIB oFERT, oKREŚLBNIB ICH ZGoDNoŚCI Z WYMAGANIAMI, PowoDY
ODRZUCENIA OFERTY
1. oferta, złoŻona w określonymprzezZamawia1ącego terminie, oceniana będzie w oparciu o zasady i kryteria

za:wartę w niniejszej SIWZ oraz ustawie Prawo zamówieti pLrblicznych.
2. Przed ocerrą ofeft Zamawiający sprawdzi formaltlą Stlonę uczestnictwa Wykonawcy w postępowaniu i określi,

czy Wykoriawca spełnia wymagane warunl<i Lrdziałtl W postępowaniu określone w punkcie III niniejszej
Specyfikacji Istotrrych Warrrnków ZamówieIlia. cz1' of'erta została prawidłowo podpisana oraz CZy jest zgodna

z wymaganiarni przedstawionymi w SIWZ.
3. W tokr-r badania i oceny ofert Zamawiający lnoŻe Żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści

złożonych ofeft. Prośba o wyjaśnienie oraz odpowiedź powinny byó składane z zachowanierri pisemności
postępowania. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji
dotyczących złoŻonej oferty. 

J 
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4. ZamawiającY poprawia w ofercie:
a) oczywiste ornyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki raclrunkowe, z uwzględllielliem
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze

rriepowodujące istotnyclr zmian w treści ofert,
o poprawkach omyłek Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę,
poprawiona.

5. Zamawiający oceni spełr-rienie przez Wyl<ollawcę rvarunków rrdziału w postępowaniLt,

III niniejszej SIWZ, wedłLrg następLłących zasacl:

5.1. ocena spełnienia warunków udziałr-r w postępowaniu dokonywana będzie, w oparciLr o oświadczen:'a I

dokumenty złoŻonę przez Wykollawcę w nirliejszy'r]l poStępowanilt, Inetodą,,spełnia/nie spełnia";

5'2. jeŻeiti Wykonawca nie wykaŻe się spełrrieniem warttnków określonyclr w punkcie lII niniejszej SIWZ'
zostan ie wykluczony z postępowania;
5.3. ofertę Wykorrawcy, który zostanie wykluczorly Z posĘpowania, na podstawie art' Ż4. ust.1 i 2 ustawy

Prawo zamówień publicznych, uznaje się za odrzucol-lą
5.4. jeŻeli Wykonawca wykaze się spełnieniem warltllków określorryclr w punkcie III niniejszej SIWZ, złożona

oferta zostanie zakwalifikowana clo dalszej analizy.
6. Zamawiający zobowiązarry jest odrzucić ofer1ę (ar1. 89 ustawy Prawo zamówień pLrblicznych), jeżeli:

a) jest niezgodna z ttstawą
b) jej treśó nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,zZastrzeŻeniem art.87 ust.2

pkt.3 ustawy Prawo zanówteń publicznych,
c) jej złoŻenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozttmielliLr przepisów o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji,
d) zawiera raŻąco niską cenę w stosrtnku do przedn-riotu zamówienia,
e) została złoŻona przez Wykonawcę wykluczotlego z udziału w postępowalriu o udzielenie zamówienia lub

niezaproszonego do sl<ładania ofert.

fl zawiera błędy w obliczeniu ceny,
g) Wykoriawca w terminie 3 dni od dnia doręczerria zawiadomienia nie zgodzlł się na poprawienie omyłki, o
której mowa w ar1.87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówieti publicznych'
h).|est niewazna na podstawie odrębnych przepisów.

xv[I. INFORMACJE o FoRMALNOSCIACH' JAKIń PoWINNY ZoSTAC DoPEŁNIoNE Po
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Niezwłocznie po wyborze na1korzystniejszej ofeĘ Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złoĘ|i

ofefiy, o:

a)wyborze najkorzystn iej szej ofefty,
b)Wykonawcach, któryc h ofeny zostały odrzucotr e.

c)Wykonawcach, którzy zostali wyklLrczerri Z postępowania o udzielenie zanrówienia.

2. Zamawiającv po wyborze ofefty zawiadomi pisemrrie Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana o

dacie imiejscu zawarcia Umowy.
3. Umowa będzie poclpisana przez Zamawiającego i wybranego Wykonawcę - nie wcześniej niŻ po upływie 7

dni po zawiadomieniu o wyborze Wykonawcy (chyba, że w postępowaniu o udzielenie zamówieniazostała
złoŻona tylko jedna oferta). z wyłączetliem s,v- tr'racji, gdy zostanie wniesiony protest przezktóregokolwiek z
pozostĄch uczestników postępowania"

4. Zamawiający podpisze Lllllowę z wybranym Wvl<onawcą tla warltnkaclr określonycil w:

a) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
b) złoŻonej ofercie,
c)wzorze umowy' stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. l
5. W przypadku gdyby wyłoniorra w prowadzonym postępowaniu ofefta została złożona przez dwóch lub

więcej Wykonawców wspólnie Lrbiegających się o udzielenie zamówienia pr-rblicznego, Zamalviający zaŻąda

umowy regulLrjącej współpracę tych podmiotorv przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie

publiczne. Termin, na jaki została za:warta Lllnowa Wykonawców nie moŻe być krótszy od terminu

określonego tla wykonan ie zamówienia'
6. Zamawiający nie przer,viduje zawarcia ttlnolv1' l'atllowej'

XIx. WYMAGANIA DoTYCZĄCE NALEZYTEGo ZABEZPIECZENIA UMowY w SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Zamawia1ący w niniejszym postępor'vanitt nie r,vymaga lvniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy'

konsekwencj i rachunkowych dokonanych poprawek,
Specyfi kacją Istotnyclr Warunków Zamow ienia,

którego oferta została

określonych w punkcie



XX. ISTOTNE WARUNIil UMOWY
1.Wszelkie warunki umowy istotne dla Zamawiającego są zawarte w projekcie umowy' stanowiącym załącznik
nr 5 do SIWZ.
2.Niedopuszczalne pod rygorem nieważności są zmiany postanowień zalvartej umowy w stosunku do treści
ofeĄ, na podstawie któĘ dokonano wyboru Wykonawcy.

xxl. PoUCZENIE o ŚnonxłcH oDwoŁAwCzYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH wYKoNAwcY
1. Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia domał lub może

doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamowień
publicznych - przysługują środki ochrony prawnej przewidziane tą ustawą określone w Dziale VI ustawy
Prawo zamówień publicznych.

2. Prawo wniesienia protestu przysługuje wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień SIWZ'
czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez
Zamawiającego czynności, do której był zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Protest wnosi się w terminię 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŻrytej staranności
możma było powziąó wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uwaŻa
się za wniesiony z chwilą gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, Że mog} się zapoznać z jego
treścią.

4. Protest doĘczący treści ogłoszenia oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowienia
wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowienia na stronie internetowej.

5. Protest powinien wskazywaó oprotestowaną c4mnośó lub zaniechanie Zamavłiającego, a takŻe zawierać
żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających
wniesienie protestu.

6. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty doĘczące: treści ogłoszenia, postanowień
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowienia' wykluczenia Wykonawcy Z postępowania o udzielenie
zamówienia albo odrzucenia ofert i wyboru oferĘ najkorzystniejszej - w terminie 10 dni od upływu
ostatniego z terminów na wniesienie protestu.

7. Protest inny, niż wymieniony w pkt.5 _ Zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego
wniesienia.

8. Brak rozpatrzenia protestu w przewidzianym terminie uznaje się za jego oddalenie. od rozstrzygnięcia
protestu oraz w przypadku braku rozpatrzenia w terminie, przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu
Zamow ien Publicznych w następuj ącym zakres ie :

a) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia ofeĘ.

9. odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczeniarozstrzygnięcia protestu lub
upływu terminu rozstrzygnięcia protesfu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania
zamawiającemtl. ZłoŻenie odwołania w placówce pocźowej operatora publicmego jest równozrlaczne Z
jego wniesieniem do Prezesa Urzędu.

10. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej
prawnej'' ustawy Prawo zamówień publicznych.

xxII. PosTANowIENIA KoŃcowE

znajdują się w Dziale VI ',Środki ochrony

l.Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zama*viającym i Wykonawcami powinny odbywaó się w walucie polskiej
PLN.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ dla Wykonawców mają
- ustawy z29 sĘcznia2004 r. Prawo zamówień publicznych Q't.Dz.U. z
- Kodeksu Cywilnego.

1655 z ze zm.),

Sopot, dn. 0Ż.12.Ż009 r.
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Załączniknr l

pieczątka Wykonawcy
rnie.iscowośc i data

FoRMULARZ oFEĘTowY
Niniejszym oświadczamy, że w postępowaniLr o zamówienie pLrbliczne na dostawę:

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

ofeńę przetargową składa:

( l{ ct zlv ct wy ko n aw cy/ ólv )
- składamy niniejszą ofeftę przetargową we własnym imieniu*
- jako partner konsorcjum zarządzanego przez*

(nctzwa lidera)
* niepotrzebne slrreślic

1. PotwierdzaIny, iż nie uczestniCzymy w jakiejkollviek innej ofercie dotyczącej tego Samego postępowania'

2. oferrrjemy dostawę w terminie
3. Termin płatlrości za wykonaną dostawę zrealizor'vaną zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego wynosi 30

dni od daty otrzyrnania faktury.
4. oświadczamy,Że zapoznaliśmy się ze SpecyfikacjąIstotny-ch Warunków Zamowienia inie wnosimy do niej

zastrzeżeń.
5. oświadczamy, że Finna spełrria wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia'
6. oświadczamy, Że vwaŻaLny się za związanyclr nirliejszą of-eftą na cZaS 30 dni od upływu teminu składania

ofert.
1' AkcepĘemy warunki umowy' zgodrrie Ze wzorelTl stanowiącym załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamowienia. W przypadku wyboru rraszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy wedfug

przedstawionego wzoru , w wzna:zonym przez Zamawiającego terminie.
8. Zamierzamy l nie zamierzamy* powierzyć podwykonawcom następującączęść zamówienia:

* niepotrzebne skreślić

9. W przypadku wyboru naszej oferty do realizacj j wlw zamówienia pLrblicznego umowa ze strony Wykonawcy

':':l:i:i . l'*7'

( podac inionu i. n.azuliska oraz stcłnrlwiska )

- naleznośó z tytułu wykonania Llnlowy na|eży przel<azac na:

11. e-mail

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

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

podpis i pieczą{ka Wykonawcy lLrb osoby upowaznionej

t0



Załączniknr2.

pieczątka Wykonawcy
rniejscowośc i data

FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY

(Szczegółowy opis oferty )

podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upowaznionej



Załączniknr 3

pieczątka Wykonawcy

miejscowośó i data

oŚWIADCZENIE wYKoNAwCY

przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczrle na dostawę: Samochodu dla InsĘtutu

oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, oświadczam, ze podmiot, który reprezentuję spełnia wymagania

za.warte w SIWZ oraz:

1. Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.Ż4 ust. 1 i2 ustawy zŻ9 sĘcznia2004 r' Prawo

zamówień publicznych (ednolity tekst ustawy Dz.U. z2007r' Nr 223 poz' 1655 ze zm).

2' Posiada wymagane przepisami uprawnienia niezbęclne do wykonywania dzlałalności i czynności określonych

zakresem niniej szego zamów ien ia publ i czne go.

3. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje poterrcjałem technicznym i osobami zdolnymi do

wykonania niniej szego zamówienia, *

lub posiada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do Lrdostęprlienia potencjafu techniczlrego i osób

zdolnych do wykonania zamówienia'*

niep otrz e bne s kr e ś lić *

4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewnia.iącej nalezyte wykonar-rie zamówienia.

5. Po zapoznaniu się z warunkami przetargu przyjnruje.je bezzastrzeŻę(l'

podpis i pieczątka Wykonawcy
lub osoby upoważnionej

niepotrzebne s kreś l ić *

12



Załączniknt 4

pieczątka Wykonawcy

miejscowoŚć i data

o Ś w I A D C Z E N l E _ wYKAZ wYKoNANYCH DosTAw

o realizowanych dostawach tj. dostawy samochodów zbliŻonę co do zakresu niniejszego postępowania przętargowęgo
z ostatnich trzechlat przed dniem wszczęcia postępowania o udzięlęnię zamówienia, a jeŻeli okres prowadzeniadziałalności

iest krótszy. to w tym okresie

L.p. Nazwa, adres itelefon Odbiorcy opis przedmiotu zamówtęnta:
naleŻy podać realizowanę dostawy
Inikroskopów i ich rodzaj

Terminy realizacji
(termin rozpoczęcia i

termin zakończenia jeżeli
Zostalo Zakończone)

Wartość
zamówienia brutto

I

(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

l3



Załączniknr 5
UMOWA nr............. 2009 - PROJBKT

zawarta w dniu w Sopocie w trybie ar1. 39 ustawy zdnia29 styczniaŻ))4 r' Prawo zamówletl
pLrblicznych (ednolity tekst ustawy Dz. IJ. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.)

pomiędzy:
InsĘtutem oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-71Ż Sopot
Zwanym w dalszej części niniejszej Llmowy ZAMAWIA.IĄCYM reprezentowanyn przez',
Dyrektora -
a
podmiotem gospodarczym ........ z
siedzibą . '........... '"......

zarejestrowanym

posiadającym NIP REGON
Zwanym w dalszej części niniejszej Lllnowy WYI(ONAWCĄ reprezelltowal]ym przez''

o następującej treści:

$1
Podstawą zawarcia niniejszej uńowy jest wybór najkorzystniejszej ofeĄ wyłoniorrej w trybie ptzetargu
nieograniczonego nr IolDTl2744lŻ009 zgodnie Z LlStaWą z dnia29 stycznia2004 r. Prawo zamówień publicznych
0.1. Dz.U. 22001 r. Nr 223 po2.1655 ze zm.).

s2
Przedmiotem rriniejszej umowy jest dostawa ,.Samochodu'' nrarki .''. typll . '. dla InsĘtutu Oceanologii
Polskiej Akademii Nauk w Sopocie według rodzaju. ilości i ceny określonej w załączonym formularzu cenowo_
ofertowym (ZałącznIki nr 2 do SIWZ), stanowiącyrn integralną częśó umowy.

$3
Dostawa towaru wymienionego w $ 2 nastąpi do dnia 31'12.2009 r.

$4 
q

Wartość wykonania przedmiotLr Llmowy ustala się na podstawie cen jednostkowych zgodnie ze złożoną ofertą tj.
na kwotę wraz z podatkiem VAT W wysokości
( słownie : ................. ..'.' złotych).

ss
1. Strorry postanawiaj ą że zapłata za dostarczotly towar odbędzie się na podstawie faktury wystawionej dla

Instytutll oceanologii PAN w Sopocie po dokonaniu odbiorrr dostawy przez Zamawiającego. Wykonawca
określi na fakturze nazwę dostarczonego towaru zgodrrie zSIWZ'

2. Nalezność regttlowana będzie przelewel-n z raclrunku Zamaw iającego na rachunek
Wykonawcy po otrzymaniu zamówionego towaru w terminie 30
dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez Wykol]awcę.

3. Wykonawca ma prawo do naliczania odsetel< ustawowych za nieternrinowązapłatę'

s6
1 . Wykonawca zapłaci Zanawia1ącemu kary Llmo\Ą'ne w wysokości 0,0l % od wartości brutto zamówienia za

kaŻdy dzien zwłoki. 'Ż. Zamawiający Zastrzega mozliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość w/w kar na
zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

s7
W razię wystąpienia istotr-rej zniany okoliczności powoclującej, Że wykonanie umowy nie leĄ w interesie
publicznyn, częgo nie mozna było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, Zamawiający moŻe odstąpić
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyŻszych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca moŻe Żądaćjedynie wynagrodzenia naleznego mu Z Ętirłu faktycznie dostarczonęgo towaru.

s8
1. Wszelkie zmiany i uzupeŁlienia dotyczące niniejszej Llrnowy wymagająformy pisemnej pod rygorem nie-

wazności.
Ż. Niedopuszczalne pod rygorem niervazności są takie zmiany postanowień zawartej Llmowy oraz wprowa-

dzenie do niej nowych postanowieli niekorzystnych dla Zamalviającego'

$e
t4
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Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonaó cesji wierzytelności wyrrikających z niniejszej
umowy na osobę trzecią.

s10
Ewentualne spory wynikłe rra tle realizacji niniejszej Llmowy rozstrzygane będą w drodze negocjacji, a w
przypadku niemozności osiągnięcia porozumielria, sprawy Sporlle będą rozstrzyganę na drodze sądowej przez sąd
właściwy dla siedziby Zamaw iającego.

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

a./ Prawo zamówień publicznych (ednolity tekst ustawy Dz. łJ. z2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.).
b/ Kodeksu Cyrvilnego.

$12
Umowę sporządzono w trzeclr jednobrzmiących egzernplarzach, Z czego 2 egzemplarze dla Zalnaułiającego ijeden
egzemplarz dla Wykon awcy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Zalączniki do umowy:
1. Specyfikac.ja Istotnych Warunków Zamówienia dotycząca przetargu nieograniczonego - 1olDT1266Ż.12009 z załącznikami.
2' oferta Wykonawcy złoŻona przez WYKoNAWCĘ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - Io/DT/

2'144/2009

AkcepĘę wzor umowy i

pieczgka i podpis wylconawcy
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