
Sopot' 2 marcaŻ0I0 r'

Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:

INSTYTUT OCEANOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK
ul. Powstańców Warszawy 55
81-712 Sopot
telefon: 058 551-72-81
fax.: 058 551-21-30
e-mail: office@iopan.sda.pl

Numer postępowan iaz Io |DT / 431 12010

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
TRYB PosTĘPowANIA: PRZETARG NIEOGRANICZONY

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

przekarywania ogłoszeń Urzędowi oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz.U. Nr 241, poz' 7762).
przeprowadzony napodstawie ustawy zdnia29 sĘcznia2004r. Prawo zamowienpublicznych (.t. Dz.U. z2007r.

Nr 223,po2. 1655 ze zm.)

na sukcesywne dostawy:

Prowiantu na statek s/y OCEANIA

dIa INSTYTUTU OCEANOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Kod CPV: 03212000-0 (ziemniaki iwarzywa suszone)

03221000-6 (warrywa)
03222000-3 (owoce i orzechy)
03142500-3 (aja)
15112100-7 (świezy drób)
151 1 1000_9 (mięso wołowe)
151 13000-3 (wieprzowina)
15130000-8 (produkty mięsne)
1513 1500-0 (produkty drobiowe)
15229000-9 (mrożone produkty rybne)
1 533 1 170-9 (w arrywa mrożone)
15330000-0 (przetworzone owoce i war4rwa)
15400000-2 (oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne)
15500000-3 (produkty mleczarskie)
1 56 1 0000-7 (produkty pr zemiałll ziama)
158000000_ 6 (różme produkty spożywcze)
15810000-9 (piec4rwo, wyroby piekarnicze i ciastkarskie)
15860000-4 (kawa, herbata i podobne produkty)
15870000-7 (przyprawy i prryprawy korzenne)



I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamówienia są ,,sukcesywne dostawy prowiantu na statek s/y oGEANIA''
naleŻącego do InsĘrtutu oceanologii Polskiej Akademii Nauk Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 55,8I-712
Sopot; wedfug ilości i rodzaju określonych w poniższej specyfikacji'

1. Dostawy Żyrvności muszą się odbywać zgodnie z zasadami HACCP (GMP/GHP) przy uŻyciu
odpowiednich środków transportowych dla aĄkułów wymagających niskich temperatur.

Ż. Zamawiane i dostarczane artykuły spoŻywcze muSZą posiadaó maksymalnie długi termin
przydatności, pierwszy gatunek jakości, plzy czym dla dostaw mięsa jest wymagane głębokie
mrozenie, o ile w zamówieniu nie zostanie zaznaczone inaczej.

3. Dostarczone towary musząbyć opakowane zgodnie z normami pakowania środków spożywczych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wyszczegolnionych w załącznikach do SIWZ

asoĘmentów na inne o zbliżonych właściwościach.
5. Zamówienie powinno byó wykonywane sukcesyrvnie, stosownie do aktualnych potrzeb Zamawiającego,

transportem własnym Wykonawcy. Zamawiający będzie informował Wykonawcę telefonicznie lub faxem
o bieżącym zapotrzebowaniu.

6. Zamawiający zastrzega, ze podane ilości są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmniejszeniu lub
nviększeniu o 30 %o w zaleŻności od potrzeb.

7. Zamavłiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego (art'67 ust.l pkt 7 Prawo

zamówien publicznych)
9. Miejsce realizacji zamówienia: s/y ,'oceania'', Nabrzeże zboŻowe, Port Gdańsk'

Szczegółowe ilości poszczegóInych przedmiotów Zamówienia zostały zawarte w tabeli zatytułowanej
,,Formularz cenowy'', stanowiący ZaŁączniknr 2 do niniejszej Specyfikacji .

II. TERMIN WYKoNANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: sukcesywnieo od dnia 1 kwietnia 2010 roku do dnia 3l' marca 2011 roka' z
przerwą w okresie przebywania statku na stoczni, tj. od dnia 1 września 2010 do 31 listopada 2010r.
Dostawy do 2 dni roboczych od daĘ zgłoszenia zapotrzebowania.

ilI. oPIs wARUNKow UDZIAŁU w PRZETARGU NIEoGRANICZoNYM oRAZ oPIs SPosoBU
DoKoNYWANIA oCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

1. o udzielenie zamówienia moŻe ubiegaó się Wykonawca spełniający warunki
wynikające z niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowienia oraz warunki wynikające z art.22
ustawy z29 sĘcznia2004 r' Prawo zamówień publicznych 0.t.Dz.U. z2007 r.Nr 2Ż3,poz. 1655 ze
zm.), tj. Wykonawca, który:

a) posiada wymagane przepisami uprawnienia niezbędne do wykon1.wania działalności i czynności
określonych zakresem niniejszego zamówienia publicznego, tj. zezłłolenie na prowadzenie działalności
obj ętej przedm iotem zamów ienia,

b) posiada niezbędną wiedząi doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania niniejszego zamowienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia potencjafu technicznego i osób zdolnych do wykon1łvania zamówienia,

c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należryte wykonanie zamówienia,
d) nie podlega wykluczeniu w myśl postanowień art. Ż4 ust. 1 i 2 ustawy z Ż9 sĘcznia 2004 r. Prawo

zamowień publicznych (.t'Dz.U' z2007 r.Nr Ż23,poz.1655 ze zm.).
2. oceny spełnienia warunków Zamawiający przeprowadzi na podstawie zŁożonych przez

Wykonawców oświadczeń i zobowięań o spełnianiu tych warunków - zgodnie z zŃączonymi do SIWZ
formularzami oświadczen oraz w oparciu o wymagane niniejszą SIWZ dokumenty:

a) w zakresie warunku wskazanego w punkcie III. I .a. wyszczegolnione w punkcie tV. 1 . I . i IV .l .2.,
b) w 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 dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w punkcie IV.1.1. i fV.1.3.

c) w zakresie warunku wskazanego w punkcie III.1.c. wyszczegolnione w punkcie IV.1.1.



d) w Zakresie warunku wskazanego w punkcie III.1.d' wszczególnionych w punkcie [V.1.1., 'Iv ]'Ż.,
rv.1.4. i rv.1.5.

3. W przypadku braku Wymaganych oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub ich nieuzupełnienia lub w
prrypadku złoŻęnia oświadczeń lub dokumentów świadczących o braku spełnienia warunków
Zamavłiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem
możliwości uzupełnieni a przewidzianej w art' 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Prąy ocenie spełnienia warunków udziału, o których mowa w pkt III.1. lit b) _ c) przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) wielkości stanowiące
o spełnieniu warunków będą zsumowane. Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje wykluczenie
ofeĘ podmiotów występuj ących wspólnie.

rv. oŚWIADCZENIA I DoKUMENTY, JAKm MAJĄ DosTARcZYĆ wYKoNAwCY w CELU
PoTWIERDZENIA SPEŁNIANIA wARUNKow WYMIENIoI{YCH w PUNKCIE III.

1. Do oferty 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 wykluczenil zgodnie z
art.2Ż i24 wtav,y Prawo zamgwień publicznych - zgodnie zzałącznikiem Nr 3 do SIWZ'
Ż. aktualny (wystawiony nie wcześniej niŻ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) odpis z
właściwego rejestru, aw przypadku do osób flzycznych oświadczenie w zakresie art.24 ust' 1 pkt 2 ustawy
3. vłykaz co najmniej trzech wykonanych, ptzez Wykonawcę dostaw odpowiadających swoim rodzajem
dostawie stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, w ostatnich trzęch latach przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działa|ności jest krótszy, to w tym okresie,
zgodnie z zaŁącznikiem Nr 4 do SIWZ)wraz z zaŁączeniem dokumentów potwierdzających. że usfugi te
wykonano naleĘcie,
4. aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) zaświadczenie
właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzaj ące, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków i opłat lub aktualne zaświadczenie potwierdzające uryskanie prawem przewidzianej zgody na
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie naraĘ zalegjych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu'
5. akfualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) zaświadczenie
właściwego oddziału Zal<ładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzaj ące, Że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub
aktualne zaświadczęnie potwierdzające uzyskanie prawem przewidzianej zgody na zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie naraĘ zalegĘch płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu'
6. wykaz narzędzi i urządzeń',w Ęm posiadanych samochodów dostawczych, dopuszczonych do przewozu

Ąwności - zgodnie zzałącznikiem Nr 6 do SIWZ'
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkaniapoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów' o których mowa w pkt. I.2, l.4 i 1.5, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, ze:

l. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
Ż. nie za|ega z liszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdtowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raĘ zalegĘch płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu.

3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania' nie
wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. Ż, 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 miej sce zamieszkania.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 i ust. 3, powinny byó wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, z wyjątkiem dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt. 2, którę powinny być
wystawione nie wcześniej niż3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Zamawiający wezwie Wykonawców, ktorzy w określonym terminie nie złoĘli wymaganych przez
Zamawiającego oświadc zęn llb dokumentów lub ktorzy nie złoĘli pełnomocnictw' albo którzy złoĘli wymagane
przezZamawiającego oświadczenia i dokumenĘ zavłierające błędy, lub którzy złoĘli wadliwe pełnomocnictwa'
do ich złoŻeniaw wznaczonym terminie, chyba ze mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby uniewaznienie postępowania. Złożone na wezwanie Zama-wiającego oświadczenia i dokumenty
powinny potwierdzaó spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez



oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie pózniej niż w dniu, w którym upĘnął termin
składania ofert.

v. WYMAGA}IIA DoTYcZĄcE oFERTY WYKAZ WYMAGANYCH DoKUMENToW,
oŚwIADCZEŃ I INFoRMAC.II
1. oferta winna za'wierać:
l.1. Wypełniony formularz ofertowy - przygotowany zgodnie Zwzofem stanowiącym ZaŁączniknr 1 do SIWZ,
1.2' Wypełniony formularz ofertowo-cenowy - przygotowany zgodnie Z wzorem stanowiącym ZaŁącznik nr 2

do SIWZ.
1.3. oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu zgodnie z art. 2Ż i Ż4 tlstav,y Prawo zamówień

publicznych oraz spełnia warunki postępowania - prrygotowane zgodnie zwzorcm stanowiącym Załącznik
nr 3 do SIWZ,

r.4. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków ldziału w postępowaniu - wymienione w punkcie [V.
SIWZ.

1.5. Pełnomocnictwo dla osoby, której prawo do reprezentacji nie wynika z dokumentów określonych w
punkcie Iv 'I'Ż' (odpisu z właściwego rejestru); pełnomocnictwo musi byó złoŻone w formie oryginafu lub
poświadczonej notarialniehlb przez mocodawcę kopii, sporządzonego przeznotariusza odpisu lub wyciągu
z dokumentu; treśó pełnomocnictwa musi jednoznacznie określaó czynności do wykonania których
pełnomocnik j est upow ażniony'

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; treśó pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności do wykonania
których pełnomocnik j est upoważniony'

I.7. Zaakceptowany wzór umowy stanowiący ZałącznikNr 5 do SIWZ.
1.8. Wykaz posiadanych samochodów dostawcrych dopuszczonych do przewozu ż1.wności, stanowiący

ZałącznikNr 6 do SIWZ.

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

trwały np. na masrynie do pisania lub komputerze' Zamal,łiający dopuszcza ręczne, czyte|ne wypełnianie
formularzy ofertowych (według załączników określonych w SIWZ).

2. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
3. Jeżeli dla oświadczeń i wykazów przewidziany jest wzór _ zaŁącznlkdo SIWZ, dokumenty te sporządza się

według tych wzorów.
4. Wszystkie wzory - załączniki określone w SIWZ na|eĘ wypełnió bez dokonywania w nich jakichkolwiek

zmian, ściśle według warunków i postanowień zawaĘch w SIWZ. W przypadku, gdy dane nie dotyczą
Wykonawcy naleĘ wpisaó ,,nie dotyczy''.

5. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z Wmaganiami określonymi w SIWZ. Propozycje rozwiązań
alternatywnych (wariantowych) nie będą brane pod uwagę' Zamau,iający nie dopuszcza możliwości
składania ofert wariantowych.

6. Przewiduj e się możliwość udzie leni a zamów ień uzupełniaj ących.
7. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
8. Ceny wszystkich elementów zamówienia powinny zawierać w sobie ewentualne upusty i rabaĘ

proponowan e przez Wykonawcę.
9. KaŻda strona ofeĄ powinna być opatrzona kolejnym numerem i podpisana przez Wykonawcę lub osobę

przez niego upoważnioną'
10. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą byó parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę

podpisującą ofertę'
1 1. Wymagane dokumenĘ naleĘ złoĘć w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzających za zgodność z

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

12' Wszystkie dokumenty i oświadczenia w jęrykach obcych naleĘ dostarczyó przethlmaczone na język
polski przeztłumaczaprzysięgłego lub złoĘówrazz tłumaczeniem najęzyk polski, poświadczonymprzęZ
Wykonawcę.

1 3 . Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przy gotowaniem ofefty.
14. ofęrta winna byó trwale zabezpieczona uniemozliwiając zmianę jej zawartości.
15. Złożone w ramach ofeĘ materiaŁy i dokumenty nie podlegajązwrotowi.
16. ofertę wraz z wymaganymi załącznikami naleĘ umieśció w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi

Wykonawcy oraz opisem tematu, którego przetargdoĘczy:
4



,,ofeńa przetargowa na Sukcesywne dostawy prowiantu na statek s/y OCEANIA au
InsĘtutu oceanologii PAN' ul. Powstańców Warszawy 55o 81-7IŻ Sopot,

nr postępowania: IolDT /43112010
nie otwierać przed 10.03.2010 r. godz. 10.30"

17. W przypadku braku tej informacji Zamavłiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z
tego braku, np. omyłkowe otwarcie oferty przedwyznaczonym terminem otwarcia, lub jej nie otwarcie w
trakcię sesji otwarcia ofeit.

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

19. ofeĘ przedstawione przez dwa lub więcej podmiotów występujących wspólnie, będąmusiĄ spełniaó
następuj ące wymagania :

19.1. W prrypadku złożenia oferĘ wspólnej oświadczenia oraz dokumenty winny byÓ złożone przezkażdy z
tych podmiotów, natomiast formularze ofertowe winny byó podpisane w imieniu wszystkich podmiotów
składaj ących ofeńę wspólną.
I9.2.w przypadkuzŁoŻenia ofeĘ wspólnej, Wykonawcy ustanawiająpełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zaryówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
l9.3. KaŻdy Wykonawca przedłoĘ tylko jedną ofertę, sam lub wspólnie z innymi Wykonawcami.
Wykonawca,który przedl<łada lub paĘcypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wsrystkie ofeĘ z
udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.
20. Stwierdzenie przez Zamavłiającego podania informacji nieprawdziwych, istotnych dla prowadzonego

postępowania, powoduj e wykluczenie Wykonaw cy z ldziaŁu w po stępowaniu.
ŻI'w ofęrcie naleĘ wskazaó część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć

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

zvłalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny zostać v,yraźnie oznaczone zastrzeŻeniem Wykonawcy, pod
rygorem uznania, że stanowiąone informacje jawne.

vII.INFoRMACJE o sPosoBIE PoRoZUMIEWANIA sIĘ ZAMAWIAJĄCEGo Z wYKoNAwcAMI
oRAZ PB.ZF,KAZYWANIA oŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKżE WSKAZANIE osÓB
IIPRAWNIoNYCH Do PoRoZUMIEWANIA sIĘ Z wYKoNAwcAMI. WYJAŚNIENIA I ZMIANA
TREŚCI sIwZ.

l. 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 pomocątelefaksu u:waża się za złożone w terminie, jeżeli dotrą do adresata przed
upływem terminu i zostaĘ nieryvłocznie potwierdzone pisemnie. Wyjątek stanowi wniosek o przesłanie
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. co do którego Zamawiający dopuszcza formę telefaksową
lub elektroniczną'

Adres do korespondencji:
InsĘtut oceanologii PAN
ul. Powstańców Warszawy 55
8l-712 Sopot
tel 058 73 II 707;058 551 72 8l
fax 058 551 21 30
e mail office@iopan.gda.pl

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

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

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

przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ bez ujawniania źródła zapytania.
6. Zamawiający moze w uzasadnionych wypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowienia. KaŻda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana SIWZ
zostanie nierwłocznie zamieszczona na stronie intemetowej oraz przekazana wszystkim Wykonawcom'
którym przekazano SIWZ, stając się altornatycznie jej integralną częścią. Wszelkie wprowadzone przez
Zama-wiającego zmiany są wiążące dla Wykonawcy. W takiej sytuacji, jeŻeli zmiana treści SIWZ prowadzi
do zmiany treści ogłoszęnia o zamówieniu Zamawiający przedfuĘ termin składania ofeft, zgodnie z art. IŻ
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treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający przedłuĘ termin składania
ofert' zgodnie z art. 12 a ustawy z Ż9 sĘcznia Ż004 r. Prawo zamówień publicznych (.t. DzU. z 2007 r. Nr
2Ż3, poz. 7655 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 ofeńach,
Zamawiający również przedfuĘ termin składania ofert. W takim prąlpadku wszelkie prawa i zobowiązania
Zamavłiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będąpodlegaĘ nowemu terminowi.

VIII. WYMAGANIA DoTYcZĄcE WADIUM
1. W niniejszrym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Ix. TERMIN ZWĘZANIA oFERTĄ
l. Wykonawca rwięany jest ofertą przez okres 30 dni, który rozpoczyna się z upływem terminu

składania ofert.
Ż. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłuĘć termin związania ofertą z

Ęm że Zamawiający moze Ę|ko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu rwiązania ofeńą zwróció się
do Wykonawców o wyrażenie zgody naprzedłuŻenie tego terminu o oznaczony oktes, nie dłuższy jednak niŻ60
dni.

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

xII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA oF'ERT
1. oferty naleĘ składaó osobiście lub przez posłańca (pocńą kurierem) - decyduje data otrzymania ofeĘ przez

Zamavłiającego - w zamkniętych kopertach, w budynku Inst5rtutu oceanologii PAN w Sopocie przy ul.
Powstańców Warszawy 55, w pok. I20, do dnia 10.03.2010 r. do godz. 10.00.

Ż. oferta' która wpĘnie do Zama'wiającego po upĘrvie terminu składania ofert, niezależnie od sposobu, w jaki
Wykonawca składa ofertę, będzie odesłana bez otwierania do Wykonawcy, po upłyrvie terminu
przewidzianego na wniesienie odwołania.

XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
1. otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie ZamawiĄącego w sali konferencyjnęj budynku InsĄrtutu oceanologii

PAN w Sopocie przy ll. Powstańców Warszawy 55, dnia 10.03.2010 r. o godz. 10.30.
2. Prąl otwarciu ofert mogąbyó obecni upowaznieni przedstawiciele Wykonawców.

XIV. TRYB OTWARCIA I OCENY OF'ERT
1. otwarcie ofert jest jawne. ofeffy otwarte 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 nierwŁocznie zwrócone Wykonawcy.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie

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

ceny' terminu wykonaniazamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawaĘchw ofęrtach.
5. ofeĘ oceniane będą w oparciu o zasady i kryteria za'warte w niniejszej SIWZ oraz ustawie Prawo zamówień

publicznych.
6. Wykonawcy zostanąpowiadomieni o wyborze ofeĄ zgodnie z art.92 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZBNIA CENY

1. 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 podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.Ż'



3. Ceną danej ofeĘ jest kwota wyrażonaw złoĘch polskich zawierająca podatek od towarów i usług (VAT)
- wartość brutto zbiorcza za wszystkie pozycje zamówienia'

4. Cena podana w ofercie winna za-wierać wszystkie koszty mviązane zrea|izacjązamówienia.
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. KRYTERIA' KToRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE sIĘ KIERoWAŁ PRZY WYBoRZE oFERTY,
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OF'ERT
l. W oparciu o kryterium oceny ofert Zamasv,iający oceni i porówna jedynie te ofeĘ' które odpowiadają
wymaganiom, przedstawionym w niniej szej SIWZ.
2. Przy wyborze oferĘ Zamawiającv będzie się kierował następującym kryterium: cena 100 oń.

3. Punkty za cenę będą obliczane wg następującego wzoru:

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

cena badanej ofeĘ

4. Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w ,,Formularzu ofertowo-cenowym'' stanowiącym
załączniknr 2 do niniejszej SIWZ..Wszystkie ceny jednostkowe i wartości na|eĘ podaó z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
5. Cena oferty musi byó podana w PLN cyfrowo' z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
6. Cenądanej ofeĄ jest kwota wyrażonaw złotych polskich zautierająca podatek od towarów i usfug (VAT) -
wartość brutto zbiorcza za wszystkie pozycje zamówienia.
7 . Cena oferty zaw ier a wsrystkie ko szty złv iązane z r e alizacją zamów ienia'
8. oferta przedstawiająca najniższą cenę otrzyma maksymalnąliczbę punktów - 100 pkt. PozostĄm ofertom
pr4lpisana zostanie odpowiednio mniejsza (zgodnie z podanym wzorem) liczba punktów. Wynik będzie
traktowany jako wartośó punktowa oferty.
9. Realizacj a zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę'
10.Jeżeli wybór ofeĘ najkorzystniejszej będzie niemożliwy zlwagi na fakt, że zostaĘ ńożone ofeĘ o takiej
samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców,którzy złoĘli te ofeĄ, do złożenia w terminie określonym
przez Zama'wiaj ącego ofert dodatkowych.
ll.Wszelkie rozliczenia pomiędry Zamawiającym aprzlszĘm Wykonawcąodbywaó się będąw walucie PLN.

oferta, która uryska największą liczbę punktów (punkĘ uryskane za kryterium: CENA - zostanie uznana
przez Zamawiaj ącego za ofertę naj korrystniej szą.

xvil. SPRAWDZENIE oF'ERT' oKREŚLENIE ICH ZGoDNoŚCI Z WYMAGANIAMI, PowoDY
ODRZUCENIA OFERTY
1. Ofeńa' ńożona w określonym przez Zamawiającego terminie, oceniana będzie w oparciu o zasady i kryteria

za:warte w niniejszej SIWZ oraz ustawie Prawo zamowien 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, cry oferta została prawidłowo podpisana oraz cry jest zgodna
z wymaganiami przedstawionymi w SIWZ.

3. W toku badania i oceny ofeft Zamawiający moŻe żądac od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
ńożonych ofert. Prośba o wyjaśnienie oraz odpowiedŹ powinny byó składane z zachowaniem pisemności
postępowania. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji
dotyczących złożonej oferty.

4. Zamavłiający poprawia w ofercie:
a) ocrywiste omyłki pisarskie,
b) oc4rwiste omyłki rachunkowe, z uu,zględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści ofert,
o poprawkach omyłek Zamawiający nięrwłocznie zavłiadamia Wykonawcę' którego oferta została
poprawiona.

5. Zamavłiający oceni spełnienie przezWykonawcę warunków udziafu w postępowaniu, określonych w punkcie
III niniej szej SIWZ, według następuj ący ch zasad:
5.1. ocena spełnienia warunków udziahl w postępowaniu dokonywanabędzie, w oparciu o oświadczenia i
dokumenty złoŻone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, metodą,,spełnia"/nie spełnia'';
5.Ż. jeże|i Wykonawca nie wykaze się spełnieniem warunków określonych w punkcie III niniejszej SIWZ'
zostanie wykluczony z postępowania;
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5.3. ofertę Wykonawcy,ktory zostanie wykluczony z postępowania, na podstawie art. Ż4. ust.1 i 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych,uznaje się za odrzuconą
5.4. jeże|i Wykonawca wykaże się spełnieniem warunków określonych w punkcie III niniejszej SIWZ, złożona
oferta zostanie zakwalifikowana do dalszej analizy.

6. Zamalviający zobowiązanyjest odrzucić ofertę (art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych), jeżeli:
a) jest niezgodna z ustawą
b) jej treśó nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowienia, z zastrzeżeniem ań.87 ust.2
pkt.3 ustawy Prawo zamówień publicznych,
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o rwa|czaniu nieuczciwej
konkurencji,
d) zawiera raŻąco niską cenę w stosunku do przedmiofu zamówienia'
e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
niezaproszonego 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
której mowaw art.87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,
h) jest niewazna na podstawie odrębnych przepisów.

xv[I. INFoRMACJE o FoRMALNoŚCIACH' JAKIE PoWINNY ZosTAĆ DoPEŁNIoNE Po
WYBORZE OFERTY w CELU ZAWARCIA UMowY w SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Nienrłocznie po wyborze nĄkorzystniejszej ofeĘ Zama-wiający zawiadomi Wykonawców, którzy złoĘli

oferty, o:
a)wyborze najkorzystniej szej ofeĘ,
b)Wykonawcach, których ofeĘ zostały odrzucone'
c)Wykonawcach,którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiającv po wyborze ofelĘ zawiadomi pisemnie Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana o dacie i

miej scu zaw arcia Umowy.
3' Umowa będzie podpisana przez Zama'wiającego i wybranego Wykonawcę - nie wcześniej niż po upływie 5

dni po zawiadomieniu o wyborze Wykonawcy (chyba, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia została
złożona tylko jedna oferta), zw1Ąączeniem sytuacji' gdy zostanie wniesiony protest przezktoregokolwiek 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. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

xlx. WYMAGANIA DoTYcZĄcE NALEZYTEGo ZABEZPIF;CZENIA UMowY w SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

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

XX. ISTOTNE WARUNKI UMOWY
1.Wszelkię warunki umowy istotne dlaZamawiającego sązawarte w projekcie umowy' stanowiącym załącznik
nr 5 do SIWZ.
2.Niedopuszczalne pod rygorem nieważności są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
ofeĘ, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

xxl. PoUCZENIE o ŚnonxłcH oDwoŁAwCZyCH PRZYSŁUGUJĄCYCH wYKoNAwcY
l. Wykonawcy atakże innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznaó
uszczerbku, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej' określone w
Dzia|e VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
Z.Pra'wo wniesienia odwołania przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania crynności, do której
ZamawiĄący jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. W danym postępowaniu odwołanie pr4'sługuje wyłącznie wobec czynności:
- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziaŁu w postępowaniu
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia
- odrzucenia ofeĘ odwołującego



4. odwołanie wnosi się w nieprzekracza|nym terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia natomiast wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także
wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia
na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej wnosi się w terminie 5 dni od
dnia' w którym powzięto lub przy zachowaniu należrytej staranności można było powziąó wiadomośó o
okolicznościach stanowiących podstawę j ego wniesienia.
5. odwołanie powinno wskaąrwaó czynnośó lub zaniechanie crynności zamawiającego, ktorej zarzuca się
niezgodnośó z przepisami ustawy, zavłierać rwięzłe przedstawienie zarzltów, określaó Żądanie oraz wskarywać
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania
6. odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfi kowanym Za pomocą w aŻnego kwal ifi kowane go certyfi katu. .

7. odwołujący przesyła kopię odwołania zama'wiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
8. W prrypadku gdy odwołanie nie przysługuje, Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie
przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy
czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na
które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W prrypadku
uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej,
informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
9.Pozostałe informacje doĘczące środków ochrony prawnej znajdująsię w Dziale VI ,,Srodki ochrony prawnej''
ustawy Prawo zamówień publicznych.

xxII. POSTANoWIENIA KoŃcowE
l.Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamauliającym i Wykonawcami powinny odbywaó się w walucie polskiej
PLN.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ dla Wykonawcow majązastosowanie przepisy:
- ustawy zŻ9 sĘcznia2004 r. Prawo zamowień publicznych (.t.Dz.U. z
- Kodeksu Cywilnego.

Ż007r. Nr 2}3 poz.1655 zze zm.),

Sopot, dn. 02.03.2010 r.

Podpisy członków Komisj i :

Przewodniczący ...'.......

Członek

Członek S'tLL*'

Członek (Sekretarz) . xilłn łshł.



Załączniknr 1

pieczątka Wykonawcy
miejscowość i data

FORMULARZ OFERTOWY
Niniejszym oświadczamy, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na sukcesywne dostawy prowiantu
na statek s/y OCEANIA, należącego do InsĘtufu oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie' ofertę
przetargową składa:

Q{anła wykoncrwcy/ów)
- składamy niniejszą ofertę przetargowąwe własnym imieniu*
- jako partner konsorcjum zarządzanego przez*

(nanła lidera)
* niepotrzebne skreślić

l. Potwierdzamy,iżnie uczestnicrymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.
Ż. oferujemy dostawę w terminie
3. Termin płatności za wykonaną dostawę zrea|izowaną zgodnie z zapotrzebowaniem Zamavłiającego wynosi 30

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

zastrzeżeń'.
5. Oś;wiadczamy, że Firma spełnia wsrystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia.
6' oświadczamy, że uważamy się za rvłiązanych niniejszą ofertą na czas 30 dni od upĘwu tęrminu 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 zau,arcia umowy według
prze d stawi one go wzoru, w W znaczony m pr ze Z Zamaw iaj ące go term in i e.

8. Zamierzamy l nie zamierzamy* powierzyć podwykonawcom następującą część zamówienia:

* niepotrzebne slcreślic

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

( podać imiona i naałiska oraz stanowiska )
- należnośó z tlrtułu wykonania umowy naleĘ przekazaó na:

( podać na^/uę Banku i numer konta )
10. Internet :http:ll

11. e-mail

lŻ.Imię i nanrisko osoby upoważnionej do kontaktów: .....'.'....

podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej
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Załączniknr 3

pieczątka Wykonawcy

miejscowość i data

oŚwIADCZENIE wYKoNAwcY
przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Sukcesywne dostawy prowiantu na

statek s/y oCEANIA będącego własnością InsĘtufu oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie,

oświadczam, ze podmiot' który reprezenfuję spełnia wymagania za'warte w SIWZ oraz:

1. Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z Ż9 sĘcznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych (ednolity tekst ustawy Dz.U. zŻ007 r. Nr 223 poz.1655 ze zm.).

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

zakresem niniejszego zamówienia publicznego.

3. Posiada niezbędnąwiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do

wykonania niniej szego zamówienia, *

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

zdolnych do wykonania zamówienia. *

n i e p otrz e b ne s lcr e ś l ić *

4. Znajdt4e się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej na|eżryte wykonanie zamówienia.

5. Po zapoznaniu się z warunkami przetargu przyjmuje je bezzastrzeŻen'

podpis i pieczątka Wykonawcy
lub osoby upoważnionej

niepotrz e bne s kreś Iić *
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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 prowiantu zbliżonę co do zakresu niniejszego postępowania przetargowęgo z ostatnich
trzęchlat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielęnie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,
to w tym okresie

L.p. Nazwa' adręs i telefon odbiorcy opis przedmiotu zamówienia:
należy podać realizowane dostawy
prowiantu i ich rodzaj

Terminy realizacjt
(termin rozpoczęcia i
termin zakończeniajeże|i
zostało zakończone)

Wartość
zamówienia brutto

(podpis ipieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

I2



Załączniknr 5
UMOWA nr............. 2010 - PROJf,KT

za'warta w dniu w Sopocie w trybie art' 39 ustawy z dniaŻ9 sĘczniaŻIU4 r. Prawo zamówieil
publicznych (ednolity tękst ustawy Dz'U. z2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm')

pomiędzy:
InsĘtutem oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 55' 81-712 Sopot
Tv{anymw dalszej części niniejszej umowy ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanymprzez'.
Dyrektora -
a
podmiotem gospodarcrym ........ z siedzibą

zarejestrowanym w

posiadającym NIP REGON
Tw anymw dalszej 

""ę;;i 
;ili;j'^j il;*y wYKoNAwCĄ reprezentowanym pr zez:

o następującej treści:

Podstawą za-warcia niniejszej uńowy jest wybór najkorzystniejszej oferty wyłonionej w trybie przetargu
nieograniczonego nr IolDT/43IlŻ010 zgodnie z ustawą z dnia Ż9 sĘcznia Ż004 r' Prawo zamówień publicznych

0.1. Dz.U. 22007 r. Nr 223 poz.I655 ze zm.).

$1
W ramach wykonania Umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyÓ Zamavłiającemu prowiant na statek s/y

oooCnAl\[IA'' na warunkach określonych w niniejszej Umowie.

$2
i.Dostawa artykułów żywnościowych będzie następowała sukcesyrvnie w terminie 12 miesięcy od dnia 0l.04.20l0
do dnia 3l.03.2017r.zprzerwąw okresie przebywania statku na stoczni' tj. od dnia 1 września 2010 do 31 listopada
2010r. Dostawy do 2 dni roboczych od daty zgjoszeniazapotrzebowania.
2. Ilości zamawianych produktów zostaĘ określone szacunkowo w formularzu cenowym, stanowiącym integralną

częśó umowy' Zama-wiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości zamawianych produktów maksymalnie do
30 Yo w przypadku zmiany grafiku rejsów, awarii statku itp. Rzeczyrvista ilośó produktów wynikaó będzie z
sumy zamówień składanychprzezDział Armatorski Io PAN.

3.Ceny zamawianych produktów nie ulegnązmianie w czasie trwania umowy.

$3
Integralną częścią Umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia oraz oferta Wykonawcy.

$4
Wykonawca zobowiązuje się dostarcryó Zama-wiającemu w ramach Umowy i przewidzianego w $6 wynagrodzenia
prowiant na adres:
s/y,,Oceania"
Nabrzeze zbożowe
Port Gdańsk

$s
1.Wykonawcazobowiązany jest do kompletnego, wysokiej jakości i terminowego wykonania przedmiotu Umowy.
2.Wykonawca oświadcza, Że zapoznał sięz warunkami realizacji zamówienia i miejscem jego realizacji.

$6
l.Rozliczenie za przedmiot Umowy nastąpi wg faktur za wykonanie poszczególnych dostaw, zgodnych z
zamówieniem Działu Armatorskiego Io PAN'
2.Wartość przedmiotu umowy określonego w s1 strony ustalają na kwotę

.. ..... zł).
Kwota tazawiera:
- wartośó przedmiotu umowy
- podatek VAT
- koszty sukcesywnych dostaw przedmiotu umowy na wskazany adres

l3

zł (słownie:



$7
l 'Zamawiający będzie dokonywał płatności za poszczególne, zrealizowane (zgodnie z zamówieniami) dostawy _ w
terminie 14 dni od daty dostawy i otrzymania faktury.
2.Naleznośó regulowana będzie przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy

$8
1. Dostawa aĘkułów Ąrwnościowych będzie następowaó na podstawie zamówienia składanego przez Dział

Armatorski Zamaw iaj ąc e go'
2. Zamowienie statkowe na aĘkuły Ąrwnościowe będzie kuŻdorazowo składane faksem, lub telefonicznie

(wówczas potwierdzone faksem) i winno zawieraó: ilośó, rodzaj zamawianych artykułów, termin i miejsce
dostawy, datę wystawienia oraz byÓ opatrzone pieczęcią statkową i podpisane przez Dział Armatorski
Zamavłiającego.

3. Wykonawca dostarczy zaopatrzenie na statek odpowiednim transportem. Przez określenie ,,odpowiedni
transport'' na|eĘ rozumieó pojazd samochodowy przystosowany do przęwoz:rl określonych towarów,
posiadających atest Inspektora sanitarnego. Pracownicy Wykonawcy obsługujący dostawę muSZą posiadaó
aktualne świadectwa zdrowia.

4. Zamawiający ma obowiązek sfrawdzió towar przy odbiorze i zgłosić Wykonawcy braki ilościowe i wady
jakościowe, które dadząsię wykryć przy odbiorze

5. W razie stwierdzenia wad Kapitan statku jest zobowiązany:
- zawiadomić, nierwłocznie Wykonawcę i Zamawiającego i potwierdzió to na piśmie,
- zabezpieczyó' jeśli charakter produktu na to pozwala, nie zuŻsĄe produkty łącznie z opakowaniem' do dyspozycji

Wykonawcy,
- sporządzić komisyjny protokół reklamacji i jak najszybciej przesłaó do Wykonawcy iZama-wiającego.

$e
l.Zamawiający ma prawo wypowiedzieó umowę w trybie natychmiastowym bez lprzedniego powiadomienia o
zamiarze wypowiedzenia umowy i obciążyó Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% ceny z oferty w
następuj ących przypadkach:

- podvryższenia przez Wykonawcę cen powyżej wartości podanych w ofercie i aktualnym cenniku dołączonym
do oferty,

- użycia nieodpowiedniego środka transportu i spowodowanie zerwania łańcucha chłodniczego żywności,
- dostarczenia produktu nieodpowiedniej jakości,
- niezachowania właściwych warunków sanitarno higienicznych dostaw (np. brudne samochody dostawcze, brak

aktualnych świadectw zdrowia pracowników obsfu guj ących dostawy)
2. Wykonawca ma prawo wypowiedzieó umowę w Ębie natychmiastowym bez uprzedniego powiadomienia o
zamiarze wypowiedzenia umowy w przypadku odmowy odbioru przez Zamawiającego towaru, pomimo
zamówienia złożonego zgodnie z postanowieniami umowy. Rozwiązanie umowy z powyższych przyczyn nie daje
Wykonawcy prawa ubiegania się o odszkodowanie. Zanawiający zapłaci Wykonawcy cenę nalezną z ĘĄtlłu
wykonania części dostaw.
3.W przypadku podejrzenia uĘcia nieodpowiedniego środka transpottu i spowodowania zerwania łańcucha

chłodniczego lub dostarczenia prowiantu nieodpowiedniej jakości Zamawiający ma prawo wystąpió o ocenę do
Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej. KoszĘ oceny w przypadku potwierdzenia wlw zarzutu ponosi
Wykonawca.

$10
Zmiany treści Umo}vy }vymagają formy pisemnej pod rygorem niewazności. Przedmiotem rokowań i negocjacji
dotyczących przyszĘchzmian Umowy nie mogąbyć postanowienia' których dokonanie stanowiłoby zmianę treści ofeĘ,
na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.

$11
1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w okolicznościach określonych w przepisach Kodeksu
cywilnego.
2. odstąpienie od Umowy powinno nastąpió w formie pisemnej pod rygorem niewazności i zawięrać uzasadnienie.
3' W przypadku odstąpienia ptzez Zamawiającego od Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za należrrte
wykonanie części Umowy.

$12

14



Właściwym do rozpoznania sporów wynikających z niewykonania Umowy jest sąd powszechny właściwy dla
Zamavłiającego.

$13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy
ustawy z dniaZ9 sĘcznia2004r. _ Prawo zamówief' publicznych

$14
Niniej szą Umowę strony zavł ier ają na okre s dwunastu mie s ięcy.

s15
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach'.

dwa dla Zamawiającego
jeden dla Wykonawcy

Wvkonawca Zamawiajacy

Załączniki do umowy:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia doĘcząca przetar9u nieograniczonego - IolDTl431l2010 z załącznikami.
2. ofeńa Wykonawcy złozona przez WYKoNAWCE w postępowaniu prowadzonym w trybie przętargu nieograniczonego _
totpTt43v20t0

Akceptuję Wzór umowy:

(data i podpis Wykonawcy)
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Załączniknr 6

Pieczątka Wykonawcy

miejscowość i data

o Ś w I A D C z E N I E - wYKAz NARZĘDZI I URzĄDZEŃ

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym w Ębie przetargu nieograniczonego na
sukcesSrwne dostawy prowiantu na statek W OCEANIA,

oświadczamy że posiadamy następujące samochody dostawcze, dopuszczone do przewozu żywności :

Lp. Samochód (Ęp,rodzĄ, marka, nr
rejestracyjny)

Rodzaj świadectwa dopuszczenia

I

,,

3

4

podpis upowżnionego przedstawiciela Wykonawcy
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