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SPECYFIKACJA ISTOTI\YCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
TRYB POSTĘPOWANIA: PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19
grudnia Ż007r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów' od których jesttlzależmiony obowiązek

przekazywania ogłoszeń Urzędowi oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz.U. Nr 241, poz' I76Ż).
przeprowadzony na podstawie ustawy z dnia29 sĘczniaŻ004r' Prawo zamówień publicznych ('.t. DZ.U. z2007r.

Nr ŻŻ3,poz.1655 ze zm.)

na dostawę:

Wie los iatkowego urządzen ia do połowu plan kton u
Kod CPV: 38290000_ 4 Prz7rządy i urządzenla badawczę, hydrografi czne,

oceano grafi cznę | hydrologiczne

dla INSTYTUTU OCEANOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK



I. oPIs PRZEDMIoTU ZAMÓwrnNrł

Przedmiotem zamówieniajest dostawa: ,,Wielosiatkowego urządzenia do połowu planktonu''
Kod CPV 38290000-4 dla Instytutu oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, ul. Powstańców
Warszawy 55, 8l-7 12 Sopot.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego lrządzenia wielosiatkowego do połowu
planktonu Ępu Multi Plankton Sampler w liczbie sztuk l, spełniającego wyrnagania określone w poniższej
specyfikacji.

Zgodnie z możliwością przewidzianąprzez art. Ż9 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 sĘcznia
2004 (Dz.U. Nr.19, poz.177) Zamawiający określił przedmiot zamówienia używając oznaczeń konkretnego produ-
centa i konkretnego produktu ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia otaz potrzeby Zamawiającego, któ-
re tylko ten produkt może spełnic.Urządzenia typu Multi Plankton Sampler zostały wybrane przezZamawiającego
na potrzeby wcześniejszego projektu badawczego. Wskazania Zamavłiającego w ramach postawionych wymagań
majązatem uzasadnienie w obiektywnych potrzebach Zamawiającego. Zamawiającv posiada już na wyposażeniu
Zakładu Ekologii Morzaurządzenie Hydro-Bios Multinet@ Ępe Midi azakup nowego urządzeniatego samego typu
ma zapewnić kompaĘbilnośó obu urządzeń.

PoDsTAwowE DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA:

_ Możliwość pracy do 3000 metrów.
- System zamykania i otwierania kolejnych sieci sterowany z pokładu statku oraz możliwośc zaprogramowania
głębokości otwierania sieci przy pracy w trybie offline.

- Korpus znierdzewnej stali:
o powierzchnia otworu wlotowego 50 x 50 cm
o ciśnieniowa obudowa silnika mechanizmu głównego oraz pojemnika na baterie zĘĄanll,,
o zintegrowany czujnik ciśnienia 0-3000 dbar,
. kołnierze do mocowania do sieci wyposażone w zamki błyskawiczne.

- Zestaw 5 sieci mocowanych do korpusu Za pomocązamków błyskawicznych
o śrędnica oczka sieci 180 pm.

- 5 plastikowych kolektorów zbocznym oknem, mocowanych do sieci:
o ok. 1 1 cm średnicy'
o boczne okienko pokryte siatką o średnicy oczka l80 pm.

- System mocowania kolektorów z nierdzewnej stali.
- 2 zawiesia do mocowania korpusu z liną nośną umożliwiające holowanie urządzenia w poziomie lub zaciągi
pionowe.
- Depresor hydrodynamiczny do wykonywania zaciryow poziomych.
- Pokładowa jednostka sterująca:

o kontrola zmiany kolejnych sieci,
o informacja o numerze aktualnie otwartej sieci i głębokości
o podświetlany wyświetlaczLCD'

- Oprogramowanie do kontroli systemu.

AKCESORIA DODATKOWE

- Zestaw do pracy w trybie offline, do wykonywaniazaciryow bez lĘciakabla przewodzącego
. z programowanymi przedziałami głębokości otwierania kolejnych sieci,
o mozliwością przechowyrvania danych oraz ich transferu do komputera,
o pamięó wewnętrzna co najmniej 1 MBy,te.

- Elektroniczny miernik przepĘwu wody pracujący w trybie on-line
o zakres pomiarów przepł1.rvu od 0,1 do 9'9 m/s.

- Współpracujący zurządzeniem zestaw sond do pomiarów temperatury i przewodności, dołączany do korpusu i o
poniższych parametrach pomiarów :

o przewodność: zakres od 0 do 65 mS/cm; dokładność +/- 0,0l mS/cm
r temperatura: zakres od -2 do + 35oC; dokładność + /- 0,005'C

2



. częStotliwość zapisu danych: 1 Hz.

- Możliwośó wymiany i wykorzysĘwania elementów z Hydro-Bios Multinet' typ. Midi oraz wyposażenia
dodatkowego' które znajdująsię już na wyposażeniuZal<ładu Ekologii Motza IOPAN.

TI. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin real'izacji zamówienia to 3 1 .03.20 1 0r.

III. oPIs wARI]NKow UDZIAŁU w PRZETARGU NIEoGRANICZoNYM oRAZ oPIs SPoSoBU
DoKoI\rYwANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH wARUNKow.

1. o udzielenie zamówienia może ubiegaó się Wykonawca spełniający warunki wynikające z niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowienia oraz warunki wynikające z art' 22 ustawy z Ż9 stycznia
2004 r' Prawo zamówień publicznych (i.t. DZ.U' z Ż007 r. Nr ŻŻ3, poz. 1655 ze zm.), tj. Wykonawca,
który:

a) posiada wymagane przepisami uprawnienia niezbędne do wykonyrvania działalności i czynności
określonych zakresem niniejszego zamówienia publicznego, tj. zezwolenie na prowadzenie działalności
obj ętej przedmiotem zamów ienia,

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 naleiryte wykonanie zamówienia,
d) nie podlega wykluczeniu w myśl postanowień art' 24 ust. 1 i 2 ustawy z 29 sĘcznia Ż004 r. Prawo

zamówień publicznych Q.t.Dz.U. z2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.)'
2. oceny spełnienia warunków Zamaułiający przeprowadzi na podstawie ńoŻonych przez Wykonawców

oświadczeń i zobowiązań o spełnianiu tych warunków _ zgodnie z załączonymi do SIWZ formularzami
oświadczeń otazw oparciu o wymagane niniejszą SIWZ dokumenty:

a) w zakresie warunku wskazanego w punkcie III.1.a. wyszczególnione w punkcie IV.l.l. i tV.1.2.,
b) * zakresie warunku posiadanego doświadczenia wskazanego w punkcie II. wymagane jest

realizowanie dostaw zbliżonych co do zakresu niniejszego postępowania przetargowego' w
zakresie tegoż warunku oraz w pozostĄm zakresie warunku opisanego w punkcie III.1.b. - ocena
w oparciu o dokumenĘ i oświadczeniawyszczególnione w punkcie tV.1.1. i tV.l.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.l.l ',\I '1'.Ż.,
rv.l.4. i tv.1.5.

3. W przypadku braku wyrnaganych 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 zamowien 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 powyzszych wymagań spowoduje wykluczenie ofeĄ
podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum). Doświadczenia podwykonawców oruz ich zasoby nie
będą brane pod uwagę przy określanil czy Wykonawca spełnia warunki udziału.

Iv. oŚWIADCZENIA I DoKUMENTY, JAIilE MAJĄ DosTARcZYĆ wYKoNAwcY w CELU
PoTWIERDZENIA SPEŁNIANIA wARUNKow WYMIENIoNIYCH w PIINKCIE III.

1. Do oferĘ Wykonawcy powinni złoĘó 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 zamowien publicznych - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do SIWZ,
2. aktualny (wystawiony nie wcześniej niz 6 miesięcy przed upĘłvem terminu składania ofeit) 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 jeże|i okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w Ąlm okresie,



wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te wykonano nalezycie - zgodnie z
załącznikiem Nr 4 do SIWZ,
4. aktualne (wystawione nię 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 naraty zalegĘch płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu,
5. aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upĄ.rvem terminu składania ofert) zaświadczenie
właściwego oddziału ZaVJadl 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, odroczenię lub
rozłoŻenie naraty zaleg]ych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu'

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkaniapoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt. l.Ż, 1.4 i 1.5, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, ze:

1. nie otwańo jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
Ż. nie zalega z liszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że lzyskał
ptzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŻenie na raty zaleg]ych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyĄi właściwego organu.

3. JeŻeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w któr5'm 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 m iej sce zamieszkania.
4. Dokumenty' o których mowa w ust. 2 i ust. 3, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upł1.wem tęrminu składania ofert, z wyjątkiem dokumentów wymienionych w ust. Ż pkt. 2, które powinny byó
wystawione nie wcześniej niŻ3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Zamawiający wezwie Wykonawców, ktorzy w określonym terminie nie złoĘli wymaganych przez
Zamavłiającego oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złoĘli pełnomocnictw, albo ktorzy złoŻyli wymagane
przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenĘ zawierające błędy, lub którzy złoĘli wadliwe pełnomocnictwa,
do ich z'łożeniaw Wznaczonym terminie, chyba ze mimo ichzłoŻenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby uniewaznienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenĘ
powinny potwierdzać spełnienie ptzez Wykonawcę warunków udziahl w postępowaniu oraz spełnienie przez
oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamavłiającego, nie później niz w dniu, w którym upĘnął termin
składania ofert.

v. WYMAGANIA DoTYCZĄCE oFERTY WYKAZ WYMAGANYCH DoKUMENTÓW,
oŚwIADcZEŃ I INFoRMAcJI
1' oferta winna zawierać:
l.l. Wypełniony formularz ofertowy - przygotowany zgodnie zwzorem stanowiąc1łn Załącznik nr 1 do SIWZ,
|.2. Wypełniony formularz ofertowo-cenowy - przygotowany zgodnie z wzoręm stanowiącym Załącznik nr 2

do SIWZ,
1.3. oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu zgodnie z art. 22 i 24 ustawy Prawo zamówień

publicznych oraz spełnia warunki postępowania - przygotowane zgodnie zwzorem stanowiącym Załącznik
nr 3 do SIWZ,

I.4. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziaŁu w postępowaniu - wymienione w punkcie IV.
SIWZ.

l.5. Pełnomocnictwo dla osoby' której prawo do reprezentacji nie wynika z dokumentów określonych w
punkcie \r.I.Ż. (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej); pełnomocnictwo musi być złoŻone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie lub
ptzez mocodawcę kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu; treśó
pełnomocnictwa musi jednoznacznie określaó czynności do wykonania których pełnomocnik jest
upoważniony.

I.6. Dokument pełnomocnictwa pełnomocnika występującego w imieniu podmiotów ubiegających się o
wspólne wykonanie zamówienia w przypadku składania oferty wspólnej; pełnomocnictwo musi być
złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu
lub wyciągu z dokumentu; treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określaó czynności do wykonania
których pełnomocnik jest upoważniony.

l.7. Zaakceptowany wzór umowy stanowiący ZaŁącznik Nr 5 do SIWZ.



vI. WYMAGANIA DoTYCZĄCE oFERTY - oPIs sPosoBU PRZYGoToWANIA oFERTY
1. oferta izałączniki do niej winny byczŁożone w formie pisemnej i napisane w języku polskim w sposób

trwĄ np. na maszynie do pisania lub komputerze. Zamawiający dopuszcza ręczne, cąĄelne wypełnianie
formularzy ofertowych (według załącznikow określonych w SIWZ).

2. Zamawia1ący nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
3. Jeżeli dla oświadczeń i wykazów przewidziany jest wzór - załącznik do SIWZ, dokumenty te sporządza się

według Ęch wzorów.
4. Wszystkie wzory - załączniki określone w SIWZ naleĘ wypełnió bez dokonywania w nich jakichkolwiek

zmian, ściśle według warunków i postanowień zawartych w SIWZ. W przypadku, gdy danę nie d'oĘczą
Wykonawcy naleĘ wpisaó ,,nie doĘczy".

5. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Propozycje rozwiązan
alternatywnych (wariantowych) nie będą brane pod uwagę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości
składania ofert wariantowych.

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

proponowan e przez Wykonawcę.
9. Kużda strona ofeĘ powiuna byó opatrzona kolejnym numerem i podpisana przez Wykonawcę lub osobę

przez nie go upoważn ioną.
10. Ewentualne poprawki w tekście ofeĄ muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę

podpisującą ofertę.
11. Wymagane dokumenĘ należy złoĘÓ w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzającychzazgodnośćz

oryginałem przez Wykonawcę lub osobę (osoby) uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem ,,za
zgodnośó z oryginałem".

12. Wszystkie dokumenĘ i oświadczenia w językach obcych naleĘ dostarczyć przetłumaczone na język
polski przez tłumacza przysięgłego lub złoĘć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczo nym przez
Wykonawcę.

1 3 . Wykonawcy ponoszą wszelkie koszfy związane z przy gotowaniem ofeĄ.
14. ofęrta winna być trwale zabezpieczona uniemożliwiając zmianę jej zawartości.
15. Złożone w ramach ofeĘ materiĄ i dokumenĘ nie podlegajązwrotowi.
16. ofertę wraz Z wymaganymi załącznikami należy umieśció w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi

Wykonawcy oraz opisem tematu, którego przetarg doĘczy:

ooofeńaprzetargowana dostawę Wielosiatkowego Urządzenia do połowu planktonu
dla InsĘtutu Oceanologii PAN' ul. Powstańców Warszawy 55, 8l-7IŻ Sopoto

nr postępowania: IO/DT l 12858109
nie otwierać przed Ż3.12.2009 r. godz. 10.00'

17. W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności zazdarzenia wynikające z
tego braku, np. omyłkowe otwarcie oferty przedwyznaczonym terminem otwarcia, lub jej nie otwarcie w
trakcie sesji otwarcia ofert.

l8. Brak jakiegokolwiek z określonych oświadczeń i wymaganych potwierdzeń lub złożenie oferty niezgodnie
z opisem przygotowania oferfy (np. niepoświadczone przezWykonawcę za zgodnośc z oryginałem kopie)
spowoduje, stosownie do ustawy Prawo zamówień publicznych, wykluczenie Wykonawcy i odrzucenie
oferĘ.

19. oferty przedstawione ptzez 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.
19.2. w prąlpadku ńożenia oferty wspólnej, Wykonawcy ustanawiająpełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamów ienia publicznego.
19.3. oferta będzie podpisana w taki sposób, by więała prawnie wszystkich partnerów.
I9.4. Kużdy Wykonawca przedłoĘ tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca' który
przedkłada lub parrycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie ofeĘ z udziałem tego
Wykonawcy zostaną odrzucone.
20. Stwierdzenie przez Zamawiającego podania informacji nieprawdziwych' istotnych dla prowadzonego

postępowania, powoduj e wykluczen ie Wykonaw cy z udziałl w po stępowaniu.
21. W ofercie naleĘ wskazaó częśó zamowienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyó

podwykonawcom.



Ż2.Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy' w rozumieniu przepisów ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny zostaó wyraźnie oznaczone zastrzeżeniem Wykonawcy, pod
rygorem utznania, ze stanowiąone informacje jawne.

vII.INFoRMACJE o sPoSoBm PoRoZUMIEWANIA sĘ ZAMAWIAJĄCEGo Z wYKoNAwcAMI
oRAZ PRZF-KAZYWANIA oŚwIADcZEŃ LUB DoKUMENTÓW, A TAKżE wsKAzANIE osoB
LIPRAWNIoNYCH Do PoRoZUMIEWANIA sIĘ Z WYKoNAWCAMI. WYJAŚNIENIA I ZMIANA
TREŚCI sIwZ.

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

2. Adres do korespondencji:
InsĘ,tut oceanologii PAN
ul. Powstańców Warszalvy 55
81-712 Sopot
tel 058 73 11 707;058 551 72 81

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 upoważnia następujące osoby:

Kazimierz Groza^ 058 73 11 823^ ę-mail groza@,iopan.gda.o|
4. Wykonawcy mogą Zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamowienia. nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert.
5. Treść zapytait wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz zostanie

przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ bez ujawniania źrodła zapffania.
6. Zamawiający może w uzasadnionych wypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treśó

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowienia. KuŻda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana SIWZ
zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej oraz ptzekazana wszystkim Wykonawcom'
którym ptzekazano SIWZ, stając się altomaĘcznie jej integralną częścią. Wszelkie wprowadzone przez
Zamawiającego zmiany są wiążące dla Wykonawcy. W takiej sytuacji, jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający przedfuĘ termin składania ofert, zgodnie z art. I2
a ustawy z 29 stycznia Ż004 r. Prawo zamówień publicznych (.t. Dz.U. z Ż007 r. Nr 223, poz. 1655 ze
zm.), jeŻeli 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 rownież
przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i
Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegaĘ nowemu terminowi.

VIII. WYMAGANIA DoTYCZĄCE WADIUM
l. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamavłiający nie wymaga wniesienia wadium'

Ix. TERMIN ZWąZANIA oFERTĄ
1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni, który rozpoczyna się z upłyrvem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moze przedłużryć termin związania ofertą z Ęm Że

Zamavłiający moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą rwrociÓ się do
Wykonawców o wyrazenie zgody na przedŁużenie tego terminu o oznaczony okres' nie dłlŻszy jednak niż 60
dni.

X. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY
l.Wykonawca może wprowadzió zmiany lub wycofaó złożoną ofeftę za pomocą pisemnego powiadomienia
przed upływem terminu składania ofert.
2.Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferĘ musi być podpisane przez Wykonawcę lub
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie należy złoĘó w zamkniętej kopercie, która
powinna byó dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniami ,,ZMIANA'' lub ,,WYCOFANIE''. KopeĘ
oznakowane dopiskiem ,,ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził
zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
3.Wycofana oferta bez otwierania zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie po zakończeniu postępowania.
4.Żadnaoferta nie moze być zmieniona po terminie składania ofert.



xII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA oFERT
l. oferfy należy składaó osobiścię llb przez posłańca (poczta, kurierem) - decyduje data otrzymania ofetfi przez

Zamawiającego - w zamknięĘch kopertach, w budynku InsĘtutu oceanologii PAN w Sopocie przy ul.
Powstańców Warszawy 55, w pok. 120, do dnia23.12.2009 r. do godz.9.30.

2. oferta, która wpĘnię do Zamawiającego po upływie terminu składania ofert, niezaleznie od sposobu, w jaki
Wykonawca składa ofertę, będzie odesłana bez otwierania do Wykonawcy, po upływie terminu
przew idzianego na wniesięnie protestu.

XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
l. otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającęgo w sali konferencyjnej budynku InsĘtutu oceanologii

PAN w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 55, dnia 23.12..2009 r. o godz. 10.00.
2. Przy otwarciu ofert mogąbyć obecni upowaznieni przedstawiciele Wykonawców.

XTV. TRYB OTWARCIA I OCENY OFERT
1. otwarcie ofert jest jawne. oferty otwarte zostanązgodnie z art. 86 ustawy Prawo zamówięń publicznych.
2. ofeĘ, dla których powiadomienie o wycofaniu zostało przedłożone zgodnie zniniejszą Specyfikacjąnie

zostaną otwarte i zostaną nie zwłocznie zwrócone Wykonawcy.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę' jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie

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

ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawarĘch w ofertach.
5. ofeĘ oceniane będą w oparciu o zasady i kry'teria zau,arte w niniejszej SIWZ oraz ustawię Prawo zamówien

publicmych.
6. Wykonawcy Zostanąpowiadomieni o wyborze ofeĘ zgodnie zart.9Ż ustawy Prawo zamówień publicznych.

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

l. Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w ''Formularzu ofertowo-cenowym''
stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowienia. Wszystkie ceny
jednostkowe i wartości naleĘ podaó z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Ż. Cena oferty musi byó podana w PLN cyfrowo, z wyodrębnieniem naleznego podatku VAT.
3. Ceną danej ofeĘ jest kwota wyrażona w złotych polskich zawierająca podatek od towarów i usług (VAT)

- wartość brutto zbiorcza za wszystkie pozycje zamówienia'
4. Cena podana w ofercie winna zawieraó wszystkie koszty związane zrealizacjązamówienia.
5. Jeżeli Wykonawca zastosuje w swojej ofercie upust cenowy, to musi go uwzględnić w cenie.
6. Cena moze byó tylko jednaza oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

xvl. KRYTBRIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIERoWAŁPRZY WYBoRZE oFERTY,
WRAZ Z PODANIEMZNACZENIA TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. W oparciu o kryterium oceny ofert Zamawiający oceni i porówna jedyrie te oferty, które odpowiadają
wymaganiom, przedstawionym w niniejszej SIWZ.

2. Przy wyborze ofeĄ Zamavłiający będzie się kierował następującym kryterium: cena 100 7o.
3. Punkty Za cenę będą obliczane wg następującego wzoru:

najniższa cena ofeĄ
liczbapunktów _-_--_ x 100 x 100 %

cena badanej oferty

4. Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w ,,Formularzu ofertowo-cenowym''
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Wszystkie ceny jednostkowe i wartości naleĘ podaó z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. Cena oferty musi byó podana w PLN cyfrowo, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
6' Cenądanej oferĘ jest kwota wyraŻona w złotych polskich zawierającapodatek od towarów i usług (VAT)

- wartośó brutto zbiorcza za wszystkie pozycje zamówienia.
7. Cena oferty zawiera wszystkie koszĘ związane zrealizacjązamówienia.
8. oferta przedstawiająca najniższą cenę otrzyma maksymalną liczbę punktów _ l00 pkt. PozostaĘm

ofertom 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 najniższą cenę.



10. Jeżeli wybór ofeĘ najkorzystniejszej będzie niemożliwy zuwagi na fakt, że zostŃy złożone ofe*y o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, ktorzy złożyli te ofeĘ, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

l1. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przysĄm Wykonawcą odbywaó się będą w walucie
PLN.

ofeńa, która uryska największą liczbę punktów (punkĘ uzyskane za kryterium: CENA - zostanie uznana
przez Zamawiającego za ofertę najkorrystniejszą.

xvII. SPRAWDZENIE OF'ERT, OKREŚLENIE IcH ZGoDNoŚcI Z wYMAGANIAMI, PowoDY
ODRZUCENIA OFERTY
1. oferta, ńożona w określonym przez Zamawiającego terminie' oceniana będzie w oparciu o zasady i kryteria

zawarte w niniejszej SIWZ oraz ustawie Prawo zamówien publicznych.
2. Przed oceną ofert 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 Zamowienia, czy oferta została prawidłowo podpisana oraz azyjest zgodna
z wymaganiami przedstawionymi w SIWZ.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądac od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złoŻonych ofert. Prośba o w}jaśnienie oraz odpowiedź powinny być składane z zachowaniem pisemności
postępowania. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji
dotyczących zŁożonej ofeĄ.

4. Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczyrviste omyłki pisarskie,
b) oczyrviste omyłki rachunkowe, zuwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferĘ ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamowieiia,
niepowodujące istotnychzmian w treści ofert,
o poprawkach omyłek Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę' którego oferta została
poprawiona.

5. Zarnawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziałll w postępowaniu, określonych w punkcie
III niniejszej SIWZ, według następujących zasad:
5.l' ocena spełnienia warunków ldziału w postępowaniu dokonyrvanabędzie, w oparciu o oświadczenia i
dokumenĘ złoŻone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, metodą,,spełnia/nie spełnia'';
5.2. jeże|i Wykonawca nie wykaże się spełnieniem warunków określonych w punkcie III niniejszej S[WZ'
zostanie wykluczony z postępowania;
5.3. ofertę Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania,na podstawie art.Ż4. ust.l i 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych, uznaje się za odrzuconą
5.4. jeŻeli Wykonawca wykaże się spełnieniem warunków określonych w punkcie III niniejszej SIWZ' złoŻona
oferta zostanie zakwalifikowana do dalszej analizy.

6. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofeitę (art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych), jeżeli
a) jest niezgodna z ustawą
b) jej treśó nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowienia, z zastrzeżeniem art.87 ust.Z
pkt.3 ustawy Prawo zamówień publicznych,
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji,
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
niezapr oszonego do składania ofert,
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o
któĘ mowa w art.87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamowien publicznych,
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

xv[I. INFoRMACJE o FoRMALNoŚCIACH, JAKIE PowINI\rY ZoSTAĆ DoPEŁNIoNE Po
wYBoRzE oF'ERTY w CELU ZAWARCIA UMowY w SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGo.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej ofeĄ Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złoĘli

ofeĘ, o:
a)wyborze najkorzystniej szej oferty,
b)Wykonawcach, których ofeĄ zostaĘ odrzucone,
c)Wykonawcach,ktorzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia.



2. Zamawiający po wyborze ofeĄ zawiadomi pisemnie Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana o dacie i
miej scu zaw ar cia Umowy.

3. Umowa będzie podpisana przez Zamawiającego i wybranego Wykonawcę - nie wcześniej niż po upĘrvie 7
dni po zawiadomieniu o wyborze Wykonawcy (chyba, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia została
złoŻona tylko jedna oferta)' z wyłączeniem sytuacji, gdy zostanie wniesiony protest przezktorcgokolwiek z
pozostĄch uczestników postępowania.

4. Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcąna warunkach określonych w:
a) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
b) złożonej ofercie,
c) wzorze umowy' stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
5. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający zażąda umowy
regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.
Termin, na jaki została zavtarta umowa Wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na
wykonanie zamówięnia.

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

xlx. WYMAGA|IIA DoTYcZĄcE NALEżYTEGo ZABEZPIECZENIA UMowY w SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGo.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia zabezpieczenie naleĄrtego wykonania umowy.

XX. ISTOTNE WARUNKI UMOWY
1.Wszelkie warunki umowy istotne dla Zamawiającego są zawarte w projekcie umowy' stanowiącym załącznik
nr 5 do SIWZ.
2.Niedopuszcza|ne pod rygorem nięważności są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferĘ, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

xxl. PoUczENIE o ŚnonxłCH oDwoŁAwCZYCII PRZYSŁUGUJĄCYCH wYKoNAwcY
1. Wykonawcom, a takŻe innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moze

doznac uszczerbku, w wyniku naruszęnia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych - przysługują środki ochrony prawnej ptzewidziane 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 zamówien publicznych.

3. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należrf'ej staranności
można było powziąó wiadomośó o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uwaŻa
się za wniesiony z chwilą gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mogł 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 BiuleĘnie Zamówień Publicznych lub
zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zarnowienia na stronie internetowej.

5. Protęst powinien wskazyrvać oprotestowaną czynnośó lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać
żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających
wniesienie protestu.

6. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesĘ doĘczące: treści ogłoszenia, postanowień
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. wykluczenia Wykonawcy Z postępowania o udzielenie
zamówienia albo odrzucenia ofert i wyboru ofeĘ 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 ień Pub licznych w następuj ącym zakre s ie :

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

9. odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczeniarozstrzygnięcia protestu lub
upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekantjąc kopię treści odwołania



zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocŹowej operatora publicznego jest równoznaczne z
jego wniesieniem do Prezesa Urzędu.

10. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI ,'Środki ochrony
prawnej'' ustawy Prawo zamów ięil publicznych.

xxn. PosTANowIENIA KoŃCowE

l.Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcami powinny odbywaó się w walucie polskiej
PLN.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ dla Wykonawcow majązastosowanie przepisy:
- ustawy z29 sĘcznia2004 r. Prawo zamówień publicznych (.t .Dz.U' zŻ007t.Nt223 poz.1655 zze zm.),
- Kodeksu Cyrvilnego.

Sopot, dn. 15.12.2009 r.

Podpisy członków Komisji:

Członek ( S ekretarz) ....-. ł :.:f.**L{.....::1.:.\.:=.-.::1..

Zaffiłierdzam

l0



Załączniknr t

pieczątka Wykonawcy
miejscowość i data

FORMULARZ OFERTOWY
Niniejszym oświadczamy, Że w postępowaniu o zamówienie publicme na dostawę wielosiatkowego
urządzenia do połowu planktonu dla InsĘrtutu oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie' ofertę
przetargowąskłada:

(Nazwa wykonawcy/ów)
- składamy niniejszą ofertę przetargowąwe własnym imieniu*
- jako partner konsorcjum zarządzanego przez*

(nanła lidera)
* niepotrzebne skreślić

1. Potwierdzamy, iż nie uczestniizymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.
Ż. oferujemy dostawę w terminie
3. Termin płatności za wykonaną dostawę zrea|izowaną zgodnie z zapotrzebowaniem Zamalviającego wynosi 30

dni od daĘ otrzymania faktury.
4. oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SpecyfikacjąIstotnych Warunków Zamowienia i nie wnosimy do niej

zastrzeżen.
5. oświadczamy, że Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamowienia.
6' oświadczamy, że uwuŻamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni od upływu terminu składania

ofert.
7. Akceptujemy warunki umowy' zgodnie ze wzorem stanowiącym zaŁącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamowienia' W przypadku wyboru naszej ofeĄ zobowiązujemy się do zawarcia umowy według
przedstawionego wzoru, w luo1znaczonym przęz Zamawiającego terminie.

8. Zamierzamy l nie zamierzamy* powierzyó podwykonawcom następującączęśó zamówienia:

* niepotrzebne skreślić

9. W przypadku wyboru naszej oferty do realizacji wlw zamowienia publicznego umowa ze strony Wykonawcy
będzie podpisana przez:

( podać imiona i nanłiska oraz stanowiska )

- należnośó z tytułu wykonania umowy naleĘ przekazać na:

10. Internet :http:ll

ll. e-mail

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

12. Imię i nazwisko osoby upowaznionej do kontaktów:

lt

( podać nOZ\yę Banku i numer konta )

podpis ipieczątka Wykonawcy lub osoby upowaznionej

tel:@



Załączniknr 2.

pieczątka Wykonawcy
miejscowość, i data

FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY

(Szczegółowy opis oferĘ )

podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej

I2



Załączniknr 3

pieczątka Wykonawcy

miejscowośó i data

oŚWIADCZENIE wYKoNAwCY
przystępując do udziafu w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę: Wielosiatkowego urządzenia

do połowy planktonu dla Instyfutu oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, oświadczam, że podmiot'

ktory reprezentuję spełnia wymagania za-warte w SIWZ oraz:

1. Nie podlega wykluczeniu z postępowanianapodstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy z29 styczniaŻ}}4 r. Prawo

zamówień publicznych fiednolity tekst ustawy Dz.U. zŻ007 r. Nr 223 poz.7655 ze zm.).

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

zakręsem niniej szego zamówienia publicznego.

3' Posiada niezbędną wiedzę i doświadczęnie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do

wykonania niniej szego zamówienia, *

lub posiada pisemne zobowięanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicmego i osób

zdolnych do wykonania zamówienia'*

niepotrze bne s kre śl ić *

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

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

podpis i pieczątka Wykonawcy
lub osoby upowaznionej

niepotrzebne skreś lić *

t3



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 zbliżone co do zakresu niniejszego postępowania przetargowego
z ostatnich tzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenię zamówienia, a jezeli okres prowad zęnia działalności

jest krótszy, to w tyrn okresię

L.p. Nazwa, adres i telefon Odbiorcy opis przedmiofu zamówienia:
naIeży podać realizowane dostawy
wielosiatkowego urządzenia do
oołowu olanktonu i ich rodzai

Terminy realizacli
(termin rozpoczęcia i
termin zakończenia jeżeli
zostało zakończone)

Wartość
zamówienia brutto

(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

14



Załączniknr 5
UMOWA nr............. 2009 - PROJEKT

zawarta w dniu w Sopocie w trybie art.39 ustawy z dniaZ9 stycznia20}4 r. Prawo zamówień
publicznych (ednolity tekst ustawy Dz.U. zŻ007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.)

pomiędzy:
InsĘtutem oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 55, 8I-712 Sopot
zwanym w dalszej części niniejszej umowy ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym ptzez:
Dyrektora
a
podmiotem gospodarczym ........ z
siedzibą
zarejestrowanym

posiadającym NIP REGON
Twanym w dalszej części niniejszej umowy WYKONAWCĄ reprezentowanym przez''

o następującej treści:

Podstawą zalvarcia niniejszej umowy jest wybór ,rlrlo.zyur'iejszej ofeĘ wyłonionej w trybie przetargl
nieograniczonego nr IolDTl2662l2009 zgodnie z ustawą z dnia 29 sĘcznia Ż004 r. Prawo zamówień publicznych
('.t. DZ.U. zŻ007 r. Nr 223 poz.1655 ze zm.).

s2
Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa,'Wielosiatkowego ulządzenia do połowu planktonu'' dla
InsĘtutu oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie według rodzaju, ilości i ceny określonej w
załączonym formularzu cenowo-ofertowym (Załączniki nr 2 do SIWZ), stanowiącym integralnączęśó umowy.

s3
Dostawa towaru w1łnienionego w s 2 nastąpi do dnia 31.03.2009 r.

$4
Wartośó wykonania przedmiotu umowy ustala się na podstawie cen jednostkowych zgodnie ze zŁoŻonąofeńą tj.
na kwotę wraz Z podatkiem VAT w wysokości .....'.'.'.zł (słownie: .. złotych)'

ss
1. Strony postanawiaj ą że zapłata za dostarczony towar odbędzie się na podstawie faktury wystawionej dla Insty-

tutu oceanologii PAN w Sopocie po dokonaniu odbioru dostawy przezZama'wiającego. Wykonawca określi na
fakturze nazwę dostarczonego towaru zgodnie zSIWZ.

2. Należność regulowana będzie przelewem z rachunku Zamavliającego na rachunek
Wykonawcy po otrzymaniu zamówionego towaru w terminie 30
dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę.

3. Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za nieterminowązapłatę.

s6
1. Wykonawca zapłaci Zarnawiającemu kary umowne w wysokości 0,01 yo od wartości brutto zamówienia zakaŻ-

dy dzień zwłoki'
2. ZamawiĄący zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania przewyŻszającego wysokośó ilw kar na Zasa-

dach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
s7

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie mozna było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy' Zamawiający może odstąpió
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca może żądaÓjedynie wynagrodzenia należnego mu Z tytułu faktycznie dostarczonego towaru.

$8
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia doĘczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważ-

ności.
2. Niedopuszcza|ne pod rygorem niewazności są takie zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie

do niej nowych postanowień niekorzystnych dla Zamavłiającego.

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

$10
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w drodze negocjacji, a w
przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, sprawy Sporne będąrozstrrygane na drodze sądowej przez sąd
właściwy dla s iedziby Zamawiające go'

s11
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą mieó zastosowanie przepisy :

a./ Prawo zamowien publicznych (ednolity tekst ustawy Dz'IJ. zŻ007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.).
b/ Kodeksu Cywilnego.

$12
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego i jeden
e gzemplar z d la Wykon awcy.

ZAMAwIAJĄCY WYKONAWCA

Załączniki do umowy:
l. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia doĘczącaprzetargu nieograniczonego _ IO,DT/2858. l09 z załącznikami.
2. ofeńa Wykonawcy złoŻonaprzęz WYKONAWCĘ w postępowaniu prowadzonym w trybie przętargu nieograniczonego _ Io/DT/

2858t09

Akceptuję wzór umowy

pieczątka i podpis wykonawcy

t6


