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ffiH
I. oPIs PRzEDMIoTU zAMÓwmmL
1. Przedmiotem zamówięnia jest dostawa sondy wieloparametrowej do badań środowiskowych (kod CPV:
38400000-9 _ prryrządy do badania właściwości fizycmych) zgodnie z wymaganiami technicmymi określonymi
w niniejszej Specyfikacji Istotrych Warunków Zamówienia, dla Zamawiającego Inst5rtutu oceanologii Polskiej
Akademii Nauk w Sopocią ul. Powstańców Wmszawy 55,8t-7I2 Sopot.

Dostawa obejmqie. szczegołowo następujące elementy:
Sondę wieloparametrową do badan środowiskowych przeznaczoną do pomiarów zarówno w wodach słod

kich, morskich (baĘckich), jak i zanieczyszczonych; z możliwością pomiaru głębokości, z 4
portami optycmymio portem na ptzewodność, portem pFVoRP' z wewnętrznymi bateriami

Zestavł sensorów:
a)Przewodność/temperatura
b) głbębokośó (wbudowana w sondę)
c) pIVORP
d) czujnik optyczly tlenu rozpuszczonego ROX
e) czujnik opĘczry mętności
f; czujnik optycary chlorofilu
g) czujnik optyczny fikocyjaniny
IJrządzsnia sterujące: komputer przenośny oraz crytrrik danych zgodny ze specyfikacją wraz z kablem do

podłączenia do PC
Dodatkowo Wykonawca zobowią,zany jest dostarczyć:

kabelpolowy o dfugości 7-8 m;
niezbędne kable przyłączeniowe, łączące sondę z komputerem i innymi urządzeniami;
kabel kalibraryjny;
zasilapz sieciowy;
oprogramowanie działające pod Windows;
walizkę transportową.

2. Zarnavłiający wymaga aby przedmiot zamówienia był fabrycanie nowy' wolny od wad oraz nie był
przedmiotem praw osób trzecich .

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
4. Zamawiający nie dopuszcza cąściowego składania ofert. oferta Wykonawcy musi być kompletna oraz

musi obejmowaó wszystkię elemenĘ wymienione powyżej w punkcie l.pkt 1 stwz. oferta nie

zawieraLjąca chociazbyjednęgo elementu zostanie odrzuca jako-nie spełniająwymogów SIWZ.
5. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ. Propozycje rorvłiryait

alternatywnych (wariantowycĘ nie będą brane pod uwagę. Z'amasviający nie dopuszcza możliwośęi
składania ofe* wariarrtowych.

6. Wykonawca zobowią,zany będzie udzielió gwarancji i rękojmi zawady przsz caĘ okres trwania gwarancji
producenta.

7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8. Do oferEr naleł dqłaczyó qpecyfikacje techniczrą produpęntą.
g. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicanego prowadzone jest w Ębie przetargu

nieograniczonego' na podstawie ustawy z dnia 29 stycmia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (it.

Dz.|J. z 2a07 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm) o wartości zamówienia nieprzekracząącej kwot określonych
Rozporądzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień

oraz konkursów, od których jest uzależniony obowią'zek przekazywania ogłoszeń Urzędowi oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz.U. Nr 224, poz.1795).

so!{DA WIELoPARAMETRoWA - szct.rcÓł,owr PARAMETRY TEcHMcZhtE:

1. Możliwośó umieszczenia 4 sęnsorów optycznych do jednoczesnego pomiaru tlenu metodąoptyczną chlorofiłu'
mętności i fikocyjaniny, l czujnika ptI/oRP, czujnika konduktywności i temperatury. Brak portów
jonoselektywnych
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2. Średnica sondy maksymalnie3,5",w pełni wodoszczelna
3. Z wewnętrzną pamięcią przechowującą minimum l50 000 wyników i wewnętrznymi bateriami o żywotności

minimum 75 dni pruy częstotliwości pomiarów co 15 minut. Gwarancją ze utrata baterii nie powoduje utraty

pamięci
4. Możliwość ciągłej pracy z komputerem zewnętrznym lub zewnętrznym czytnikiem
5. Możliwość zasilania z zełvnętrznego zasilacza przez kabel interferencyjny
6. Wymiana baterii bez ingerencji w układ elektroniczny sondy, bęz otwierania sonĄ (osobna komora baterii)

7. Mozliwość uaktualnienia wewnętrznego opfogramowania w terenieo przezuŻyikownika
8. Możliwośó wymieniania wszystkich sensorów w terenie, bez wystawiania układu elektronicznego na działanie

środowiska.
9. Każdy czujnik optyczny musi posiadać własny systęm czys7-czĄcy, zapobiegający zarastaniu sensorów

10. oprogramowanie komputerowe pracujące pod Windows
11. Pioducent musi posiadać akredytowane csntrum serwisowe w Europie oraz autoryzowany serwis na terenie

Polski (poparte oświadczeniem producenta)
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Minimalne parametry pomiarowe:

Fikocyjaniny (pomiar optyczny, czujnik samoczyszczący) Zakres 0 * 280,000 komórek/ml

Limit detekcji 220 komórek/ml

Liniowość R2 > 09999

Głębokość pracy w wodzie: od 0 do 60 m

Chlorofilu (pomiar optyczny, czujnik samoczyszczący) żródło światła: dioda LED 465 nm

Zakres 0 - 400 pll chlorofil a

Rozdzielczość 0,1 pgll chlorofil a; 0,17o FS

Przewodności Zalaes0-100mS/cm

Rozdzielczość 0,001 do 0,1 mS/cm

Dokładność +l- 0,5oń odczytu lub +/- 0,00l mS/cm

Głębokości Zakres 0-ó1 m

RozdzielczoŚć 0.001m

Dokładność +/* 0,l2m

Tlenu rozpus zczonego (pomiar opty cmy, czujnik
samoczyszczący)

Zalaes O -200o/o

Rozdzielczość 0,l 7o

Dokładność +l- |B/o odcąrtu w zakresie 0 *2a0oń

o-Ż0mgll
Rozdzielczość 0'01 mg/l

Dokładność +/' lyo lub 0,1 mg/l w zakresie 0 _ 20 mg/l

Głębokość pracy: 0 - 60 m

ORP Zalaes -999 do 999 mV

Rozdzielczość 0'l mV

DokładnoŚć +/- 20 mV

pH Zakres 2 - l0
Rozdzielczość 0,01

DoHadnoŚć +/- 0,2

Rezystywności (parametr przeliczany z przewodnictwa)

Zasolenia (pmametr przeliczany) ZaYłęsO-40ppt



ry-
Dokładność +/- loń odczytu lub 0,1 ppt

Temperatury Zalires -l do 50oC

Rozdzielczość o,01 oc

Dokładność +i- o'l5 oc

TDS (paramet przeliczały z przewodnictwa)

Mętności (pomiar optyczly, czujnik samoczyszcząey) ZakesO-1,000NTU

Rozdzielczość 0'l NTU

Dokładność +l-ZVo odczytu lub 0,3 NTU

URLĄDarj\IIASTERUJĄSF._szCr,EGÓŁowEPARAMETRYTECHNICZE:
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do zbierania otzęcho obróbki

L Komputer pnenośny
Ępu notebook

[przykład notebooka
spehiającego podane
kryteria: DELL Vostro3 700
i7-620 M lub równoważny]

Ilość I szt

Procesor PrzynajmnĘ dwudeeniowy nie mniejszry niż2,66 GHą 4096 kb

Ekran I7,3 ca\e, WXGA l366x768 (16:9); powłoka matowa; high definition +

WIDE LED Anti-Glare DispĘ
Pamięć RAM 6 GB (max 8GB); 10ó6 MHzDDR3

Dysk twardy Pojemność 500 GB; SATA; prędkość 7200 obr/min

Napęd Napęd optycmy DVD

Karta sieciowa Karta sieciowa przewodowa 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet karta
sieciowa bezprzewodowa 8O2.II bl g/n

System operacyjny Windows 7 Professional64 bit

Milaofoł wbudwany

Komunikacja bluetooth

Kamera Wbudowana2,0MP

Wtrniary Waga nie więVsza niż 2,7 kg

Obudowa Aluminiowa z podświetlaną klawiaturą odpomą na rozlanie płynu

HDMI tBk

VGA (RGB) tak

Czytnik Kart
Pamięci

8wl

Free-Wire tak

II. czytnik danych
wspólpracujący z sondą z
wbudowanym
barometrem

Umożliwiający peŁra obsługę sondy: nastawianie, scz,ytywanie, kalibrację

Kompatybilny z oprogramowaniem komputerowym sondy

Umożliwiająpy łatwą aktualizacje oprogramowania ze strony internetowej producenta

Praca na bateriach około 30 godzin

Możliwość podłączenia do zewnętrmego systemu GPS

Pamięć minimum 50 000 zestawów danychpomiarowych

Temperatura pracy -1 do 50 stopni C

IP 67 zarówno w przypadku wządzeuą jak i w przypadku połączenia z kablem



Podśrrietlana klawiatura

II. TERMIN wYKoNAI\ilA ZAMÓWIENIA
Termin realŁacji przedmiotu zamówienia publicznego: do 25 czerwca 2010r.

m. WARUIIKI uDzIAŁU w PosTĘPowAI\nU oRAz oPIs sPosoBU DoKoNrwANIA ocElrY
SPEŁNIEI\nA TYCH wARUl[KÓw.
l. o udzielęnie zamówienia mogąubiegaó się Wykonawcy spekrĘący następujące warunki:

a) posiadania wiedzy i doświadczenia w postaci naleĄrtego wykonania, a w przypadku dostaw również

*rytony*ania, co najmniej dwoch dostaw sond wieloparametrowych do badan środowiskowych, w okresie

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert;

b) dysponowania odpówiednim potencjałem techniczrrym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
_ zapewniających wykonanie zamówienią

c) posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej zapęwniającej wykonanie zamówienia.

2- Zarnavłiający ustala następujący sposób oceny warunków udziafu w postępowaniu:

2.I.w zańesię warunku wskazanego w punkcie ltr.l.a.) - ocena spełnienia warunku nasĘli w oparciu o
pnedstawiofie ptzez Wykonawcę dokumenty wskazane w punkcie tv.l.l. i TI.I.Ż. SIWZ. Jeżeli
iVykonawca ńoŻy oświadcr-enie o spełnieniu warunku wskazanego w punkcie III.l.a) oraz wykaz
wykonanycho a w prrypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w
zakresie niezĘdnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenią w okresie ostatnich trzech

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy _ to w tym

okrisie - ź podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców - wedfug wzoru stanowiącego

Załącmk nr 5 do slwz, oraz załączeniem dokumentu potwierdzająpego, że te dostawy lub usługi zostaĘ
wykonane lub są e należycie - Zamawiający uzna warunek za spełniony. Jeżeli Wykonawca

nie dysponuje zasobami niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienią Wykonawca w takiej sytuacji

zobowią,zany jest udowodrnć Zamavłiającemu, tżbędzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienią w szczególności przedstawiając w Ęm celu pisemne zabowiwzanie tych podmiotów do

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia. ocena spehrienia wanrnku nastą)i w oparciu o pisemny dokument wystawiony przez podmiot

oddający Wykonawcy do dyspozycji rriezbędne zasoby na okres korzystania z nieh przy wykonywaniu
zamówienia.

2.2.w nkresie warunku wskazanego w punkcie III.l.b) - ocena spełrienia warunku nasĘli na podstawie

przedstawionego Pt?.ez Wykonawcę oświadczenia wskazanego w punkcie IV.1.1. sIwZ Jeżeli
Wykonawca złoży oświadczęnie o spełnieniu warunku wskazanego w punkcie III.1.b.) - ZamawiĄący
uzna warunek za spełniony. Jeżrcli Wykonawca nie dysponuje zasobami niezbędnymi do realizacji
niniejszego zamówięnią Wykonawea w takiej sy.tuacji zobowiąza.ny jest udowodnić Z,arnawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówieni4 w szcr"ególności przedstawiając w

sm celu pisemne zobowią,zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnycb zasobów na
okres koruystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. ocena spełnienia warunku nasĘli w oparciu o
pisemny dokumąrt wystawiony przez podmiot oddający Wykonawcy do dyspozycji niezbędne zasoby na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Ż.3.w zakresię warunku wska.zanego w punkcie III.1.o) _ ocena spełnienia warunku nasĘri na podstawie
przedstawionego ptzez Wykonawcę oświadczenia wskazanego w punkcie IV'1.1. SIWZ. Jężeli
Wykonawca złoży oświadczenie o spełrieniu warunku wskazanego w punkcie III.1'c.) - Zamawiający uzrnLa

warunek za spełniony. Jeżęli Wykonawca nie dysponuje zasobami niezbędnymi do realizacji niniejszego
zamówienią Wykonawca w takiej sytuacji zobowią3any jest udowodnić Zamawiającemq iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienią w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowią,zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobÓw na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. ocęna speŁrienia warunku nasĘli w oparciu o pisemny
dokument wystawiony przez podmiot oddający Wykonawcy do dyspozycji niezbędne zasoby na okres
korzystania z nich prry wykonywaniu zamówienia.

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicffiYfr, osobach zdolnych do
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wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleźmie od charakteru prawnego

łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowią,zany jest udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienią w sznzególności przedstawiajźLc w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspoąycji niezbędnych zasobów na okres

korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
4. Zamawiający oceni spełnienie przez WykonawcÓw warunków udziału w posĘpowaniu' określonych w

punkcie III.1, w oparciu o oświadczenia złożone przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu metodą
spełnia/nie spełnia.

5. Wykonawcy, którzy nie wykaĄ spehrienia warunków udziału w postępowaniu, zostaną wykluczeni z
postępowania o udzielenie zamówienia.

6. W pr4ypadku braku wymaganych oświadczeń o spełrieniu warunków udziafu w postępowaniu lub
dokumentów potwierdzająpych spełnienie tych warunków lub ich nieuzupełnienia lub w prrypadku złożenia
oświadczeń lub dokumentów świadczących o braku speŁrienia warunków Zanavliający wykluczy Wykonawcę
z postępowania o udzielenie zamówierriazz'astrzężertięm art. 2ó ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Iv. oŚwIADczEI\[A I DoIdnmNrY, JAKm MAJĄ DosTARczYc wYKoNAwcY w CELU
PoTWIERDZEF{IA SPEŁNIAFIIA WAR{JIYKÓW wYMlEI\uoNYCH w PUNKCIE tr.
l. Do ofeńy Wykonawcy powinni złoĘó następująpe dokumenty w cęlu potwierdzenia spekriania warunków

wymienionych w punkcie III:

1.l.oświadczenie, ze Wykonawca spe&ria waruŃi udziału w posĘpowaniu - według wzoru stanowiącego

Załącrulknr 3 do slwz'
l.2.oświadczenie - wykaz wykonanych, a w prrypadku świadczeń okresowych lub ciągĘch również

wykonywanych dostaw łodzi klasy morskiej typu ,,ponton składany'' w zakresie niezbędnym do wykazania

spełrienia warunku wiedzy i doświadczenią w okresie ostatnich trzech lat przed upływem do terminu
składąnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy _ to w tym okresie - z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców - wedfug w7.oru stanowiącego Załącmlk nr 5 do SIWZ, oraz
załąęzeniem dokumentu potwierdzającego' że te dosiawy lub usfugi zostały wykonane lub są wykonywane

należycie.
2. Zamawiający wezwię Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez

Zanawiającego oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złoĘli
wymagane ptzez Zamawiającego oświadczęnia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy ńoĘli wadliwe
pełnomocnictwa, do ich złażrenia w wn aczonym terminie, chyba że mimo ich złoŻenia oferta Wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaźnienie postępowania. Złożnne na wezwanie Zamawiającego
óświad""enia i dokumenty powinny potwierdzaó spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagarr określonych przez Zamawiającego, nie
pómiej niż w dnią w którym upĘnął terrnin składania ofert.

v. WYKLUCZENIE wYKoNAwcY oRAz sPosoB oCEI\tY PRŁr,Z zAMAwIAJĄcEGo
SPEŁIYIAI\nA BRAKU PoDsTAw Do wYKLUczEl[IA.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy w oparciu o art.24 ust.l ustawy Prawo
zamówień publicznych:

a) Wykonawców, którąy wytządzili szkodę, nie wykonując zamówierria lub wykonując je nienaleĘcie, jeżeli
szkoda ta została stwierdzona orzęczeniem sądu, które upfawomocniło się w okresie 3 lat przed
wszczęciem postępowania;

b) Wykonawoów, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawców,któtzy po ogłoszeniu upadłości zasvarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem

sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieliptzez likwidację majątku upadłego;
c) Wykonawców , ktarzy za|egająz uiszczęniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,

rczłoŻenięna raty zalegĘch płafirości lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) osoby ftzycnrc, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w zwivku z postępowaniem o

udzielenie zamówienią przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową
przestępstwo przeciwko środowisku' przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także ra
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przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo zwiąpku mających na celu

popełnienie przestępstwa lub przesĘpstwa skarbowego;
e) ipołki jawne, których wspo|nika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w rwiązku z

postępowaniem o udzięlerrie zamówienią przesępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę

'a.obko*ą 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko

obrotowi gospodarczemu lub inne przesĘpstwo popełnione w cęlu osiągnięcia korzyŚci majątkowych, a

tak'że zapiześtępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo zwią,zku mających

na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

0 spółki partnerskie, których paltnera lub członka zarząduprawomocnie skazano za przestępstwo popehrione

1y zwiąłku z postępowaniem o udzielenie zamówienią przestępstwo przeciwko prawom osób

wykonujących pracę zarobkową pfzestępstwo pueciwko środowisku, przestępstwo przekupstwą

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiąnięcia
i<orzysii majątkowych, a takżę za przestępstwo skarbowę lub przestępstwo udziafu w zorganizowanej
grupie albo zwią4ku mających na cęlu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

g) 'po*i komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie

skazano za przesĘpstwo popełnione w zwiąpku z posĘpowaniem o udzielenie zamówienią przeĘpstwo
przeciwko 

-prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przeciwko środowisku,

przestępstwo przekupstwą przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przesĘpstwo

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych' atakże za przestępstwo skarbowę lub przestępstwo

vdziała w zorganizowanej grupie albo zwią4ku mających na celu popełrienie przesĘpstwa lub

przestępstwa skarbowego;
h) ósoby prawne' których urzędującego członka organu zaruądzającego prawomocnie skazano za

przestępstwo popehione w zwiąpku Z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko

p'u*o* osób wykonujących pracę zarobkową przestępstv/o przeciwko środowisku, przestępstwo

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przesĘpstwo popeŁrione w celu

ósiągnięcia kórzyści majątkowych, a takżn za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziafu w
zorganizowanej grupie albo zwiągku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przesĘpstwa

skarbowego;

D podmioty zbioroweo wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

2. Zamawiający oceni brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przedstawionych przez

Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wskazanych w punkcie VI. według nasĘpujących zasad:

2.I.dlaprzesłanek wykluczenia wskazanych w punkcie 1 lit a) oraz od d) do i) na podstawie oświadcz-enia o

braku podstaw do wykluczenią o którym mowa w punkcie VI.1.1;
2-7.dlaprzesłanek wykluczenia wskazanych w punkcie 1 lit. b) na podstawie oświadczenia o braku podstaw do

wykluczenią o którym mowa w punkcie vI.1'1 i dokumentów, o których mowa w punkcie vI.1.2.
Ż.3.dlaprzesłanek wykluczenia wskazanych w punkcie t lit. c) na podstawie oświadczenia o braku podstaw do

wykluczenia, o którym mowa w punkcie vI.1.l i dokumentów, o których mowa w punkcie VI' l.3. i vL 1.4.

3. Zamawiający dokona oceny braku podstaw do wykluczenia z posĘpowania na zasadzię: wyklucza/nie
wyklucza.

4. O wykluczeniu Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę, którego wykluczył, podając uzasadnięnie
faktyczne i prawne.

5. ofertę złożonąptzez Wykonawcę wykluczonego z postępowania uznaje się za'odrzuconą.
vI. oŚwIADczEIYIA I DoKUMENTY, JAKIE MAJĄ DosTARczYc wYKoNAwcY w CELU
wYKAzAI\nA BRAKU PoDsTAw Do WYKLUCZENIA z PosTĘPowANIA o UDZIELEhIIE
zAMÓwIEh{IA, oKREŚr,oxycłt w PUNKCIE v'

1. Do oferĘ Wykonawcy powinni zŁoĘć naĘpujące oświadczenie i dokumenty w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia z poĘpowania o udzielenie zamówienia:
1 . 1 ' oświadc zenię o braku podstaw do wyklucz enia z postępowania na podstawie art. 24 ust. l ustawy Prawo

zamówień publicmych - Załącmk nr 4
l.2. aktualny odpis z właściwego rejestru' jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do Ąestru, wystawiony nie

wcześnĘ niż 6 miesięcy przed upĘwem terminu składania ofert, a w stosuŃu do osób fiz,ycznych
oświadczenie w zakresi e art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy'

1.3'aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) zaświadczenie
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właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, Że Wykonawca nie zalega z ofacaniem
podatków i opłat lub aktualne zaświadczenie potwierdzające uzyskanie prawem przewidzianej zgody na

zwolnienie, odroczenie, rczłożnnię na raty zalegĘch płatności lub wstrrymanie w całości wykonania

decy zji właściwe go organu'
1.4.aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed uńiwem terminu składania ofert) zaświadczenie

właśoiwego oddziału ZaRaduUbezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzaj ące, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne

lub aktualne zaświadczenie potwierdzające uzyskanie prawem przewidzianej zgody na zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaleg}ych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu.

Ż. JeŻeli Wykonawca ma siedziĘ lub miejsce zamieszkania paza terytorium RzecrypospolĘ Polskiej, zamiast

dokumentów, o których mowa w pkt' |.2, 1.3 i 1.4. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju' w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiodnio, że:

1)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
Ż)nie zalega z uiszczaniem po{atków, opłat' składek na ubezpieczenie społecznę i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoźpnie na raty zaleg}ych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonarria decyzji właściwego organu.

3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedziĘ lub miejsce zamieszkanią
nie wydaje się dokumentówo o któryc'h mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumęntem zawierającym oświadczenie

złoż.one przed notariuszem' właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu

zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma

siedziĘ lub miejsce zamieszkania.
4. DokumenĘ, o których mowa w ust- 2 pkt 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert, a dokumenty wymienionę w ust. 2 pkt2' powinny być wystawione nię wcześnĘ
niz 3 miesiące przed upĘwem terminu składania ofert.
5. Zamawiający wezwie Wykonawoów, którzy w określonym terminie nie złoĘli wymaganych przęz
Zamawiająpego oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złoĘli pełnomocnictw, albo którzy złoĘli wymagane

przez Z'amawiąiącego oświadczenia i dokumenĘ zawierające błędy, lub którzy złożryli wadliwe pełnomocnictwą
do ich złożpniaw waraezonym terminie' chyba że mimo ięh złażenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
koniecme byłoby uniewaźnienie posĘpowania. Złożone na wezwanie Zwnawiającego oświadczenia i dokumenĘ
powinny potwierdzać spehrienie przez Wykonawcę waruŃów udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez
oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamalitającego, nie później niz w dniu, w którym upłynął termin
składania ofert.

vfi. WYMAGAIIIA DoTYczĄcE oFERTY wYKAz wYMAGAhrYcH DoKUMENTÓW,
oŚwIADczEŃ, INT'oRMAcJI I I}rNYcII zALĄczNIKÓw.
l. oferta winna zawierać:
1.1. wypeŁriony formularz ofertowy - oświadczenie ofertowe - przygotowane zgodnie z wzorem stanowiąpym

załącznik nr 1 do s[wz'
1.2. wypeŁriony formularz ofertowo-cenowy dla asoĄmeiltu oferowanego przez Wykonawcę - przygotowany

zgodnie zwzorem stanowiąpym Załącmlk nr 2 do s[wz'
1.3. Dokumenty i oświadczenia - wymienione w punkcie IV i VI stwz.
l.4. Pełnomocnictwo dla osobyo któĘ prawo do reprezentacji nie wynika z dokumentów określonych w

punkcie w.1.2 (odpisu z właściwego Ąestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej); pełnomocnictwo musi być złożonę w formie oryginafu lub poświadczonej notarialnie lub
przez Mocodawcę kopii, sporządzonego pt7.ez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu; treśó
pełnomocnictwa musi jednoznacmie określac czynności do wykonania których pehomocnik jest

upowaźniony.
1.5' Dokument pełnomocnictwa pehromocnika występującego w imieniu podmiotów ubiegająpych się o

wspólne wykonanie zamówienia w przypadku składania ofeńy wspólnej; pełnomocnictwo musi byó
złażone w formie oryginafu lub poświadczonej notarialnie kopii, sporządzonega pr:zez notariusza odpisu
lub wyciągu z dokumentu; treśó pełnomocnictwa musi jednoznacznię określać czynności do wykonania
których pehomocnik jest upoważniony.

1.ó. Specyfrkację technicarąproducenta dla oferowanego urządzenia.

Zamówięnie realizowane w ramach projektu Wetlands, Algae and Biogas - A southern Baltic Sea Eutrophication 8

Counteract Project (wAB). Projekt współFuransowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy BaĘk 2007 -2ol3.



\?
I south Baltic H

1.7.
1.8.

Zaakceptowany wzór
Wykaz punktów sęrw

umowy stanowiący ZaŁączniknr ó do stwz.
isowych stanowiący Załącznik nr 7 do srwz.

vln. WYMAGAI\IIA DoTYCzĄcE oFERTY - oPIs sPosoBU PRzYGoTowAI\[A oFERTY
1. oferta i załącmię't do niej winny byó złożone w formie pisemnej i napisane w języku polskim w sposób

trwały np. na maszynie dó pisania iub komputerzę. Zarnawiający dopuszcza ręculo' czytelne wypełnianie

formularzy ofertowych (według załącmików określonych w SIWZ).
?. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.

3. Jezeli dla oświadczóń i wyiazów przewidziany jestwzór _zaŁącmikdo SIWZ, dokumenty te sporządza się

według tych wzorów.
4. wszysttie wzory - zaŁąc71rki określone w SIWZ nalezy wypełnió bez dokonywania w nich jakichkolwiek

zrnian, ściśle wódług warunków i postanowień zawarlych w SIWZ. W przypadku, gdy dane nie dotyczą

Wykonawcy należy wpisac .nie dotyczy''.
5. wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Ptoporycje rczłłięait

ańrnatywnyóh (wariantowychi nie będą brane pod uwagę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości

składania ofęrt wariantowych.
6. Nie przewiduje się udzielęnia zamówień uzupełniających.
7. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
8. Ceny wszystkich elementów zamówienia powinny zawięrać w sobie ewentualne upusty i rabaty

proponowanę przez Wykonawcę.
g. k żd"strona ór"'ty powinna być opatrzona kolejnym numerem i podpisana przez Wykonawcę lub osoĘ

przez niego upowaźnioną'
10. bwentuańe poprawki w tekście oferty muszą byó parafowane i datowane własnoręcnlie przez osobę

podpizującą ofertę.
r1. wńagń dokumenty naleŻ1l zŁoĘć: w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzających zazgodnośó z

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

12. Ńszys&ie dońmenry i oświadczenia w jęąykach obcych rrileĘ złoĘć wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym pfizez Wykonawcę.

1 3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszĘ złłiryane z przy gotowaniem oferty-

14. oferta winna być trrvale zabezpieczona uniemozliwiając zmianę jej zawartości.
15. Złożonew ramach oferly materiały i dokumenty nie podlegajązwrotowi.
16. ofertę wtaz 7. wymaganymi załącmikarrli na|eĘ umieśció w zamkniętej kopercie opatrmnej danymi

Wykonawcy oraz opisem tematu, którego ptzetargdoĘczy:
,rofeńa pnetargowa na dostawę sondy wieloparametrowej do badań środowiskowych'

dla InsĘrtutu oceanologii PAN[, ul. Powstańców Warszawy 55' 81-712 Sopot'

",""#:#Ju#ff T.J':ffi llT#Toi'.""
17. w przypadku braku tej informacji Zamaułiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z

tego braku, np. omyłkowe otwarcie ofeflł przed wyzrtaczonym terminem otwarcia lub jej nie otwarcie w
trakcie sesji otwarcia ofert.

18. Brak jakiegokolwiek z określonych oświadczeń i wymaganych potwierdzeń lub ńożenie oferly niezgodnie
z opisem przygotowania oferly (np. niepoświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopie)
spowoduje, stosownie do ustawy Prawo zamówień publiczrych, wykluczenie Wykonawcy i odrzucenie
oferĘ.

19. oferly przedstawione ptzsz dvła lub więcej podmiotów lvysĘpujących wspólnie, będą musiały spełniac
następujące wymagania:
l9.1. w przypadku ńożenia oferty wspólnej oświadczenia oraz dokumenty winny byó złoŻone ptzezkażdy
zĘch podmiotów, natomiast formularze ofertowe winny być podpisane w imieniu wszystkich podmiotów
składaj ących ofertę wspólną.
19.2. w przypadku ńożlenia oferly wspólnej, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
l9.3. oferta będzie podpisana w taki sposób, by więała prawnie wszystkich partneńw.
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!9.4. Każdy Wykonawca przedłoĘ tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawcą
który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje' że wszystkie ofeńy z udziałem
tego Wykonawcy zostaną odrzucone.

20. Stwierdzenie ptz.ez Zamawiająpego podania informacji nieprawdziwych, istotnych dla prowadzonego
postępo}vanią powoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

21. W ofercie naleĘ wskazać częŚó zamówienią któĘ wykonanie Wykonawca zarnierza powierzyć
podwykonawcom.

22. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy' w rozumieniu przepisów ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny zostać wyraanie oznaczon€ zastrzeżeniem Wykonawcy, pod

rygorem unanią ze stanowiąone informacje jawne.

DL IhrFoRMAcJE o sPosoBIE PoRoztIMIEwANIA sĘ zAMAwIAJĄcEęo Z wYKoNAwcAMI
oRAz PRZEKAZYWAIYIA oŚwrłoczEŃ LUB D0KIIMENTÓW, A TAKżE wsKAzAI\nE osoB
UPRAWNIoNYCH Do PoRozUMIEwAI\tIA sĘ z wYKoNAwcAMI. WYJAŚI\IIENIA I ZMIANA
TREŚCI s[wz.

1. Cała korespondencja między Zamawiającym, a Wykonarvcami prowadzona będzie w języku polskim.
Wszelkie oświadczenią wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamavłiajryy i Wykonawcy przekazują
pisemnie, zaś złożonę za pomocą telefaksu uwaźE się za złoż-one w terminie, jeżeli dotrą do adresata przed
upływem terminu i zostały niezwłocanie potwierdzone pisemnie. Wyjątek stanowi wniosek o przesłanie
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, co do którego Zamautiający dopuszcza formę telefaksową
lub elektronicntą. oferta oraz dokumenty uzupehriane do oferty potwierdzające spełnianie warunków i brak
podstaw do wykluczenia winny byó przsk'azane zawsze w formie pisemnej.

2. Adres do korespondencji:
Ins$rtut Oceanologii PAN
ul. Powstańców Warszawy 55
8I-712 Sopot
tel 058 73 II 8Ż3;058 551 72 81

fax058 551 21 30
e mail offrce@iopan. gda.pl

godziny pracy: poniedziałek - piątek w godzinach 8:00 _ 15:00.

3. Zaatavłiający do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami upoważnia następujące osoby: mgr
inŻ. Kazimierz Groza (tel' 58551 7? 81 w 2Ż3, 58 73 11823, kom. 693 0220ó8)' e-mail
groza@,iopan.gda-pl

4. Wykonawcy mogą złraeac się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istofirych
Warunków Zamówienią pod warunkiem, in wniosek o wyja-śnienie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia wptynął do Zamawiającego nie później, ntż do końca dnią w którym upływa
połowa Wyznaczonego terminu składania ofert zgodnie zart.38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Tneść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanię zarrńeszpzona na stronie internetowej oraz zostanie
prz.ekazanawszystkim Wykonawcom, zgodnie znt.38 ustawy Prawo zamówień publicanych,

6. Zamaslnjący może w uzasadnionych wypadkach, przed upĘwem terminu składania ofert' arrienić treść
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.K.ażna wprowadzona przez Zamavłiającego nrljLana sllyz
zostanie niezwłocznie zarrńesz.ezona na stronie internetowej oraz przekazana wszystkim Wykonawcom,
którym przekazano sIwZ, stając się automatycznie jej irrtegralną częścią. Wszelkie wpmwadzone ptizęz
ZamawiEącego zrrriany są wią?ące dla Wykonawcy. W takiej sytuacji, jeżeli zrrriana treści SIwz prowadzi
do zrriany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamauńająey przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art. 12

austawy z29styczniaZ$O4 r.Prawozamówieńpublicznychfi.t.Dz.U. z2007 r.Nr223,poz. 1655 zezm.),
jeŻnli zaś zmiula treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu lecz w wyniku tej
zrniany niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający również
przedłrrży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowią,zania Zarnawiającego i
Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu ĘdąpodlegĄ nowemu terminowi.

)L OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CEI\TY
1. Cenę 7A przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w ''Formulatzu ofertowo-cenow3m''

stanowiącym Załącnlknt 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wszystkie ceny
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jednostkowe i wańości naleĘ podać z dokładnościądo dwóch miejsc po przecinku.
Cena oferly musi byó podana w PLN cyfrowoo z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
Ceną danej oferty jest kwota wyrażona w złotych polskich zawierająca podatek od towarów i usfug (vAT)
_ wartośó brutto zhiorcza za wszystkie porycje zamówienia.
Cena podana w ofercie winna zavńeruć wszystkie koszty mtięane zrcalizacjązamówienia.
Jeżeli Wykonawca zastosuje w swojej ofercie upust cenowy, to musi go uwzględnió w cerrie.

Cena może byó tylko jedna a ofęrowany przedmiot zamówienią nie dopuszcza się wariantowości cęn.

)n. wYMAGAhtIA DoTYczĄcE WADIUM
1. W niniejszym poĘpowaniu o udzielenie zamówieniaZ'amawiający nie wymaga wniesienia wadium.

)ilL TERMIN zwĘzAn{IA oFERTĄ
l. Wykonawca rvłięany jest ofeńąprzez okres 30 dni, który rozpocryna się z upływem terminu składania ofert.

Ż. Wykonawca samodzielnie lub na wniosęk Zamawiającego może przedłutryÓ termin nłłiązania ofertą ztym Że

Zamawiający może tylko raz,.co najmniej na 3 dni przed upływem terminu nłłięania ofertą zuttócić się do

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłrrźrenie tego terminu o oznmczony okreso nie dłuższy jędnak niż 60

dni. odmowa wyrażrcnia zgody nie powoduje utraty wadium. Przedłużpnie okresu złłiąmnia ofeńą jest

dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres zwią,zania ofertą.

XIN. ZMIANA I WYCOTAIYIE OFERTY
l. Wykonawca możrc wprowadziÓ zmiany lub wycofaó złożoną ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia

przed upływem terminu składania ofert.
Ż. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi byó podpisane przez Wykonawcę lub

upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie należy złoĘó w zamkniętej kopercie, która
powinna być dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniami ,"ZMIANA' lub ,,WYCOFANIE''. Kopeńy
oanakowane dopiskiem ,ZMIANA'' zostaną otwarte przy otwierarriu oferty Wykonawcy' który wprowadził
zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostanądołączone do oferty.

3. Wycofana oferta bez otwierania zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocmie.
4. izaanaoferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert.

)ilv. MIEJSCE I TERMIN SKŁADADIIA oFERT
l. ofeńy naleĘ składać osobiście lub przrz posłańca (pocżtą kurierem) - decyduje data otrrymania oferĘ przsz

Zamawiającego - w zamknięĘch kopertach, w budynku Ins$rtutu oceanologii PAN w Sopocie przy ul.
Powstańców Warszawy 55' w pok. 120, do dnia 12.05.2010 r. do godz 9.30.

2. Oferta, która wpĘnie óo Zamavłiającego po upĘwie tęrminu składania ofer"t, niezależnie od sposobu, w jaki
Wykonawca składa ofertę, będzie niezwłocmię odesłana bez otwierania do Wykonawcy.

XV. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OF.ERT
1. otrvarcie ofert odbędzie się w siedzibie Z'amautiającego w sali konfęrerrcyjnej budynku Insbrtutu oceanologii

PAN w Sopocie prŹy ul. Powstańców Warszawy 55, dnia t2.05.20r0 r. o godz 10.00.
2. Przy otwarciu ofert mogąbyć obecni upowaźnieni przedstawiciele Wykonawców.

XVI. TRYB OTWARCIA I OCEI\TY OF.ERT
1. otwarcie ofeń jest jawne. ofeńy otwańe zastanązgodni:e zart.86 ustawy Prawo zamówień publicznych.
?. oferly, 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 zarnierza przeznaczyć na sfinansowanię

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

eeny, terminu wykonania zamówienią okresu gwarancji i warunków płatności zawarĘchw ofertach.
5. oferty ocenianę będąw oparciu o zasady i kryteria zawarte w niniejszej stwz oraz ustawię Prawo zamówień

publicznych.
6. Wykonawcy zostanąpowiadomieni o wyborze oferly zgodnie zart.92 ustawy Prawo zamówień publicznych.
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5.
6.

7.
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xvn. KRYTERIA, KTÓRYMI zAMAwIAJĄcY BĘDzIa sĘ KIERoWAŁ PRZY wYBoRzE
oFERTy, WRAZ Z POIIAI\IEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU OCEI\IV OFERT
1. W oparciu o kryterium oceny ofert Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają

wymaganiom, preedstawionym w niniejszej S[WZ.
2. Przy wyborze oferty Zarnawiająsy będzie się kierował nasĘpującym kryterium: cena 1007o.

3. Punkty zacenębędąobliczanę wg następującego wzonr:

najniższa cena oferty
liczba punktów = x 100%

cena badanej ofefly

4. Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w ,,Formularal ofertowo-cenow;y'm'' stanowiącym
załącmik nr 2 do niniejszej sIwZ. Wszystkie ceny jednostkowe i wartości należy podać z dokładnością do
dwoch miejsc po przecinku.
Cena oferty musi byó podana w PLN cyfrowo, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
Ceną danej ofeĄ jest kwota wyrażona w złoĘch polskich zawierająca podatek od towarów i usfug (VAT) -
wartość brutto zbiorczaza wszystkie pozycje zamówienia.
Cena oferty zawiera wszystkie kqszw nłiryane zrealizacjązamówienia.
oferta przedstawiająca najniższą cenę otrzyma maksymalną liczĘ punktów _ 100 pkt. Pozostałym ofertom
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (zgodnie z podanym wzorem) liczba punktów. Wynik będzie
traktowany jako wartość punktowa ofe4y.

9. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który zaoferuje najniższącenę.
10. Jeżęli wybór oferty najkorzystniejszej Ędzie niemożliwy z uwagi na fakĘ że zostaĘ złoŻane oferty o takiej

samej cenie , Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złozryli te oferty, do złożenia w terminie okrtślonym
pr zez Zamavłiaj ące go ofert dodatkolvych.

1l. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcąodbywać się Ędąw walucie PLN.
ofeńą która uzyskn najwięksą liczbę punktów (punkł uzyskane za kryterium: CENA) - zostanie uznana
przezZamałłĘącegozaofeńęnajkorzystniejszą.

xtrltr. SPRAWDZEF{IE oFERT, oKREŚLENIE ICH zGoDNoŚcI z WYMAGAIYIAMI, PowoDY
ODRZUCEI\IIA OFERTY
1. oferta, złoŻona w określonym prznz Zatnawiającego terminie, oceniana Ędzie w oparciu o zasady i kryteria

zawartę w niniejszej srwz oraz ustawie Prawo zamówień publiczrrych.
2. Przed ocenąofert Zamawiający sprawdzi formalnąstronę uczesfuiictwa Wykonawcy w postępowaniu i określi,

czy Wykonawca spehria wymagane warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie III niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, czy oferta została prawidłowo podpisana, czy jest zgodna z
wymaganiami przedstawionymi w SIWZ.

3. w toku badania i oceny ofert Zamawiający moŻe żądać od Wykonawców wyjaśnień doĘczących tręści
złobnych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie międry Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji
doĘczących zŁożonej ofedy.

4. Zamavńający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczawiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienią
niepowodujące istotnych zrrrian w treści ofert,

5. O poprawkach omyłek 7amawiający niezwłocanie zawiadąmia Wykonawcę, którego oferta mstałapoprawiona.
6. ZamawiĄący oceni spełrienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, określonych w punkcie

III niniejszej srwz, wedfug następująpych zasad:
a) ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie, w oparciu o

oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, metodą

,'spełnia/nie spe&ria'';
b) jezeli Wykonawca nie wykażrc się speŁrieniem warunków określonych w punkcie III niniejszej

S[wz, zostanie wykluczony z posĘpowania;
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ffiE
c) ofertę Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania, na podstawie art. 24. ust.l i 2

ustawy Prawo zamówień publicznych, uznaje się za odrzuconą
d) jeżeli Wykonawca lvykaze się spełrieniem warunków określonych w punkcie II niniejszej sIwZ,

ńożona oferta zostanie zakwalifikowana do dalszej atwlizy .

7. Zamawiający zobowiąpany jest odrzucić ofertę (art. s9 ustawy Prawo zamówień publicznych), jeżeli:
a) jest niezgodna z ustawą
b) jej foeśó nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienią z zastzężeniem

art.87 ust.2 pkt.3 ustawy Prawo zamówięń publicznych,
c) jej złożętie stanowi czyn nieuczsiwej konkurencji w rozumięniu przepisów o z:łłalczaniu

nieuczciwej konkurencj i,
d) zawiera raĄco niską cenę w stosunku do przedmiofu zamówienią
e) została złożnna przez Wykonawcę wykluczonogo z udziału w postępowaniu o udzielenie

zamÓwienia lub niezaproszonego do składania ofęrt,

0 zavłiera błędywobliczeniuceny,
g) Wykonawca w teqrrinię 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie

omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3 ustawy Prawo Zamówień Publiczrrych,
h) jest niewaŹna na podstawie odrębnych przepisów.

)mL brFoRMAcJE o FoR]VIALNOŚCIACH, JAKrE PoWINI{Y zosTAc DoPEŁNIoNE Po
wYBoRzE oFERTY w caLU zAwARcIA UMowY w SPRAWIE ZAMÓWIEI\aIA PUBLICZNEGo.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferly Zanawiający zawiadomi Wykonawców, którzy
złoĘli oferty, o:

a) wyborze najkorzystn'"jszej ofęrty,
b) Wykonawcach, których ofeay zostały odrzucone,
c)Wykonawcaah,którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia.
d)terminie określonym zgodnie zart.94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po którego upływie

rrmowa w sprawie zamówienia publicznego możebyć zawarta.
z. Umowa z Wykonawcą którego oferta zostanie uuznana ra najkorrystniejszą zostanie zawarta w tęrminie
nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli
zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art.27 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
albo l0 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób, z zastrzeil,eniem art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych (ZamawĘący możp zawrzaó umowę w sprawie zamówienia publicznego prued upĘwem
wskazanych terminów, jeżeli w postępowaniu o udzięlenie zamówienia w przypadku Ębu przetargu
nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę, lub w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odruucono
żadnĄ oferty oraz ilie wykluczono żadnego wykonawcy'

3. Informację o wyborze najkorzystniejszej ofeĄ zostanie zarrńeszpzona:
a) na stronie internetowej Zamawiającego,
b) w miejscu publicmie dostępnym (na tablicy ogłoszeń) w siędzibie Zamawiającego.

4. Zamaułiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcąna warunkach określonych w:
a) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
b) złożonej ofercie,
c)wzotze umowy' stanowiącym Załącmknr 6 do SIWZ.

5. W przypadku gdńy wyłoniona w prowadzonym poĘpowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Z,amaułiający -tżąda umowy
regulującej wspóĘracę tych podmiotów przed przystąlieniem do podpisania umowy o zamówienie pubłiczre.
Termin, na jaki mstała zawafia umowa Wykonawców nie możę być krótszy od terminu określonego na
wykonanie zamówienia.

6. W przedmiotowym postępowaniu nie wymaga się zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

)oL WYMAGANIA DoTYczĄcE NALEżYTEGo ŁABF.7"PIECZEI\{IA UMowY w SPRAWIE
ZAMOWIEI\IA PUBLICZNEGO.
Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesieniazabezpieczenie należytego wykonania umowy.
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X)il. ISTOTNE WARUNKI UMOWY
1. Wszelkie warunki umowy istotne dlaZamavłiającego sązawart€ w projekcie umowy' stanowiącym załącmk

nr 6 do SIWZ.
2. Niedopuszcza|ne pod rygorem niewaźności sątakie istotne zrniany postanowień zawartsj umowy w stosunku

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że nasĘlią następujące warunki
zmiany umowy:
_ ceny ulegają zrrianie w przypadku zmian (takze obniżka) podatku VAT bezpośrednio związanych z
przedmiotem zamówienią

x)ilI. PoUczEI{lE o ŚRoDKACH oDwoŁAwczYcH PRzYsŁUGUJĄcYcH wYKoNAwCY
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jezeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienią
który poniósł lub może ponieśó szkodę w wyniku naruszenia ptzez Zamavłiającego przepisów ustawy prawo
zamówień publicarych (Dz. U. zŻ0a7r, Nr 223, poz.1655 zpóźn. zrrr.) przysługują środki ochrony prawnej
wynikające z aft. 180 i następne, z u'wzg}ędnieniem Ębu niniejszego postępowania oraz ograniczsil
wynikających z wartości zamówięnia.
Ż. w niniejsrym postępowaniu odwołanie przysfuguje wyłącmie wobec crynności: opisu sposobu
dokonywania oceny spełriania warunków udziafu w postępowaniu, wykluczenia odwofującego z
posĘpowania o udzielęnie zamówienią odrzucenia ofeńy odwołującego.
3. odwołanie powinno wskaąłvaó crynność lub zaniechanie czynności zamawiającego' której zaruuca się
niezgodność z przepisami ustbwy' zawieruó złłięzłe przedstawienie zarnltów' określać ,ąrlanie oraz
wskazywaó okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. odwołanie wnosi się w tenninach wskazanych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych do Prezesa
Krajowej lzby odwoławczej w formie pisemnej albo elekfonicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocąwaźnego kwalifikowanego cert5rfikatu.
5. odwofujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób' aby mógł on zapontaó się z jego treścią przed upĘwem tęgo terminu. Domniemywa się, iż
zamawiający móg} zapomać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienią jezeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upĘwem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów
określonych w art.27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicarych.
6. Na orzeczęnie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego prrysfuguje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.
7. Skargę wnosi się za pośrednictwern Pręzesa lzby w tęrminie 7 dni od dnia doręczenia otzeczenia lzby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożrełie skargi w placówce pocźowej operatora
publicznego jest równoznacrute z jej wniesieniem.

xxln PosTA}{owIENIA KoŃcowE
1. Wszelkie rczliczęnia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcami powinny odbywać się w walucie polskĘ

PLN.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą sIwZ dla Wykonawców majązastosowanie przepisy:
a) ustawyz29stycmia2004r.Prawozamówieńpublicmych(i.t.Dz.U.z2baft.Nr223 poz.L655zzezm.),
b) Kodeksu Cywilnego.

Sopot, dn. 4 maja 2010 r.

Podpisy członków Komisj i:

Przewodnic"ą.y ..........3'-t.::s
I

Członek .'.........,. )-qp*:. *\. :}..g"e-

Zamówienie realŁowane w ramach projeldu Wetlands, Algae and Biogas _ A southern Baltic Sęa Eutrophication
Counteract Project (wAB). Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu WspóĘracy Transgranicarej Pofudniowy BaĘk 2007 _Ż013.
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Zamówienie realizowane w ramach projektu Wetlands, Algae and Biogas _ A southern Baltic Sea Eutrophication
Counteract Project (WAB). Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu WspóĘracy Transgranicnej Południowy BaĘk 2007 _20t3.
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Załącznik nr 1

pieczątka Wykonawcy
miejscowość i data

FORMULARZ OFERTOWY
Niniejszym oświadczamy, że w postępowaniu o zamówienie publicme na dostawę sondy wieloparametrowej do

badan środowiskowych dla InsĘtutu oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, ofertę przetargowąskłada:

Q,{azwawykonawcy/ów)_ składamy niniejsząofertę przekrgowąwe własnym imieniu*
- jako partner konsorcjum zatrądzanegoptzez*

(nazwa lidera)
a niepotrzebne slcreślić
Potwierdzamy,iżnie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie doĘczącej tego samego posĘpowania.
Oferujemy dostawy w okresie I roku od dnia podpisania umowy.
Termin płatności za poszczególną wykonaną dostawę zrealizowaną zgodnie z zapottznbowaniem
Zamawiającego wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury.
oświadczamy, żs zapozrtaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej
zasttzeżeń.
oświadczamy, że Firma spehria wsrystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Oświadczamy, że uważamy się za zwią7anych niniejszą ofertą na czas 30 dni od upływu terminu składania
ofert.
Akceptujemy warunki umowy' zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr ó do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. W przypadku wyboru naszej ofeńy zobowiągujemy się do zautarcia umowy według
przedstawionego wzoru' w wyznaczonym ptzez Zamawiającego terminię.
Zamierzamy / nię z,arnierzamy* powierzyć podwykonawcom następującączęść zamówienia:

* niepotrzebne slcreśIić

9. W przypadku wyboru naszej ofeńy do realizacji w/w zamówienia publicmego umowa ze strony Wykonawcy
będzie podpisana ptzez;

( podać imiona i nazwiska oraz stanowiska )

- nalezność z Ęrtułu wykonania umowy naleĘ przekazać na:

4.

5.

6.

7_

8.

( podać naz'yę Banku i numer kanta )
l0. Internet:hą.//

11. e-mail Fax:

podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej

Zamówienie realizowane w ramach projektu Wetlands, AĘe and Brogas _ A southern Baltic Sea Eutrophication
Counteract Project (wAB). Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regiona|nego w
ramach Programu WspóĘracy Transgraniczrej Południowy BaĘk 2007 _2013.

@



Załąezniknr2

pieczątka Wykonawcy

miejscowość i data

F'ORT{ULARZ OFERTOWO.CENOWY

Wartość netto ofeĘ wynosi: ... złi.../100 gr. Podatek vAT (... %) wynosi .zł i ......ll00
gr.
Cena oferty wrrz podatkiem vAT .........._........... zł i.../1{X}
słownie zl': ........... i.../100.aa.aaa.a.aa.aa.

(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej)



Załącznik nr 3

pieczątka Wykonawcy

miejscowość i data

oŚwIADczENIE o sPEŁNIENru wARUIYKow vDzIAŁU w PosTĘPowANru

Przrystępując do udziafu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sondy wieloparametrowej do badań

środowiskowych dla InsĘtufu oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie (nr postępowania: Io/DT/ll37/20|0)

oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję spehria warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publiczrego, tj:

l' posiada wiedzę i dośiviadczenie w postaci należytego wykonania, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywania, co najmniej dwóch dostaw sond wieĘarametrowych do badan
środowiskowych, w okresie ostatnich trzech lat przed upĘwem terminu składania ofert*,
lub
nie dysponuje zasobami niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia w w/w zakresie i na udowodnienie
Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi do realizacji zamówienia na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia, zasobami innego podmiotu, przedstawia nasĘpujący dokument:

*niepotrzebne sfueślić
dysponuje odpowiednim potencjałem techniczrym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia _
zapewniającymi wykonanie zamówienia*,
lub
nie dysponuje zasobami niezbędnymi do realizacji ninĘszego zamówienia w w/w zakresie i na udowodnienie
Zamawiającemu, iż Ędzie dysponował niezĘdnymi do realizacji zamówięnia na ołres korrystania znichptza
wykonaniu zamówienią zasobarni innego podmiotu, przedstawia następujący dokument:

* niepotrzebne s kłeśl ić
posiada sytuację ekonomicmą* i finansową* zapewniającąwykonanie zamówienia*
lub
nie dysponuje zasobami niezbędnymi do realizacji ninĘszego zamówienia w zakresie sytuacji finansowej na
udowodnienię Zamawiającemu' iŹ będzie dysponował niezbędrymi do realizacji zamówienia na ołręs
korzrystania z nich przy wykonaniu zamówienią zasobami innego podmiotu, przedstawia następujący
dokument:
*niepotrzebne sbeślić

podpis i pieczątka Wykonawcy
lub osoby upowaźnionej

2.

?

niepotrzebne skreślić *



ZaĘcznik nr 4

piecĄka Wykonawcy

miejscowość i data

oŚwIADczENIE
oŚwIADczENIE o BRAKU PoDsTAw Do WYKLUCZENIA z PoSTĘPo!YA|{IA
NA PoDsTAwIE ART. 24 UsT. 1 UsTAwY PRAwo zAMÓwIEŃ pusl'rcznrYcH

PrrysĘpując do udziafu w postępowaniu o udzielenie zamÓwięnia publicmego na dostawę sondy wieĘarametrowej do badań
środowiskowych dla Inst5rtutu oceanologii PolskĘ Akademii Nauk w Sopocie (nr posĘpowania: IolDT/1137/Ż0l0)
oświadczam' że Wykonawca, którego reprezentuję nie podlega wykluczeniu z posĘpowania o udzielenie zamówienia
publiczrego, na mocy art.24 ust. 1 z dnia29 sĘcznia 2004 r. Prawo zamówień publiczrrych (.t. Dz. U. z2oo7 r.,tv 223,poz.
1655 zpóźn.nm.), zgodnie zktórym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) Wykonawców, którzy vryrządzili szkodę, nie wykonując zamÓwienia lub wykonująp je nienaleŹycie, jeżeli szkoda ta została
stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

b) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub ktÓrych upadłoŚó ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców,
l<tórzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zarwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŻeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
c) Wykonawców, ktÓrzy zalegająz uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z
wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaleg}ychpłafuości
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) osoby frzycrute, które prawomocnie skazano za przestępstwo popehione w zwiąpku z postępwaniem o udzielenie
zamówienią przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwą przesĘpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popeŁrione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowycĘ atak'żę Za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
Zwivku mających na celu popeŁrienie przesĘpstwa lub przestępstwa skmbowego;
e) spÓłki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popeŁrione w zwiryku z postępowaniem o
udzielenie znmówienią przestępstwo przeciwko prawom osób wykonq|ących pracę zarobkową przestępstwo przeciwko
środowiskq przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popehione w
celu osiągnięcia korzyści majątkowycĘ a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstrvo udziafu w zorganizowanej grupie
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

0 spółki partnerskie, których parhera lub człoŃa ru?Ąda prawomocnie skazano za przestępstwo popehione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową
przestępstwo przeciwko środowiskrł przestępsfiryo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popebrione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,atakże za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziafu
w zorganizowanej gupie albo związku mających na celu popehienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
g) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przesĘpstłvo
popehrione w zwią-zku z postępowaniem o udzielenie zamówienią przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę

zarobkową przestępstwo przeciwko środowiskt1 przestępstwo przekupstwą przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestępstwo popehrione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popehienie przestępstwa lub przestępstwa

skarbowego;
h) osoby prawne' których urzędującego członka organu załzfizającego prawomocnie skazano za przęsĘpstwo popeŁrione w
zwiąpku z posĘpowaniem o udzielenie zamówienią przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową
przestępstwo przeciwko środowiskrł przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
pfzestępstwo pope&rione w cęlu osiągnięcia korzryści majątkorłych, atakŻe za przestępstwo skmbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo zwipku mających na celu popeŁrienie przęstępstwa lub przestępstwa skarbowego;

ł podmioĘ zbiorowe' wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamÓwienia na podstawie przepisÓw o
odpowiedzialności podmiotÓw zbiorowychza ctyny zabronione pod groźbą kary;

pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby upowąfuionej



Załącznik nr 5

pieczątka Wykonawcy

miejscowość i data

oŚwIADczENIE
wYKAz wYKoNANYcH LUB wYKoI\tYłvANYcH PpJl'E?, wYKoNAwCĘ DosTAw

lYykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych rÓwnież wykonywanych dostaw sond
wieloparametrowych do badań środowiskowych w zakresie niezbędnym do wykazania spehrienia warunku wiedzy i
doświadczenia, w okresie ostatnich tzechlatprzed upĘwem do terminu składania ofert, a jeżeli ołres prowadzenia

działalności jest laótszy _ to w tym olresie _ z podaniem ich wartości, przedmioĘ dat wykonania i odbiorców (minimum 2
dostawy)

L.p. Nazwą sdres i telefon Odbiorcy

Opis przedmiotu zamówienia: należy
podać realizowane dostawy sond
wieloparametrowych do badań
środowiskowych i ich rodzaj

Terminy realizacji
(termin rozpoczęcia i
termin zakończenia

jeż.eli zostłło
zakończone)

Wańość
zamówienia brutto

1

2

3

4

5

6

1

8

9

(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upowaznionej)

2



Załącznik nr 6
UMOWA nr.......,...., 2010 - PROJEKT

za'waftawdniu wSopociewĘbie art.39 ustawyzdnia29sĘcmia2004r. Prawozamówień
publicmych fiednolĘ tekst ustawy Dz U. zŻ007 r. Nr 223 poz. 1655 ze nn.)

pomiędzy:
InsĘrtutem oceanologii Polskiej Akademii Naukw Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 55' 81-712 Sopot
zwanym w dalszej części niniejszej umowy ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym przez:

Ęrełtora -
a
podmiotem gospodarczrym ........ z siedzibą

zaĄestrowanym w

posiadającym NIP REGON
zwanym w dalszej części niniejszej umowy WYKONAWCĄ reprezentowanyn przez:

o nasĘpującej treści:

Podstawą za'warcia niniejszej umowy jest wybór 'lrLror*iejszej oferty wyłonionej w Ębie przetargu
nieograniczonęgo nr IoiDTlll37/2010 zgodnie z ustawą z dnia 29 sĘcmia2004 r. Prawo zamówień publiczrych
(.t. Dz.U. zŻa07 r. Nr 223 poz.1655 zs 7'In.).

$2
Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa,,Sondy wieloparametrowej do badań środowiskowych''; dla
Inst5rtutu oceanologii Polskiej Akademii Naukw Sopocie wedfug rodzaju, ilości i ceny określonej w
załączonym formularzu cenowo_ofertowym (Załączniki nr 2 do SIWZ)' stanowiącym integralnączęśó umowy.

$3
Dostawatowaru wymienionego w $ 2 nasĘri do dnia Ż5.06.2alar.

$4
umowy ustala się na podstawie cen jednostkowych zgodniel. Wartość wykonania przedmiotu

tj. na kwotę ogólną wraz
ze złożonąofertą
zł ( słownie :z podatkiem VAT w wysokości

złoĘch'
$s

1. Strony postanawiają Że rapłata za dostarczony towar odbywaó się będzie na podstawie faktury wystawionej dla
Instytufu oceanologii PAN w Sopocie po dokonaniu odbioru dostawy przsz Zarna'wiającego' Wykonawca
określi na fakturze nazwę dostarczonęgo towaru zgodnie zSIWZ.

2. Należnośó regulowana będzie przelewem z rachunku Z,arnawiającego na rachunek Wykonawoy
dni od datypo otrzymaniu zamówionego towaru w terminie 30

ottzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę.
3. Wykonawca ma prawo do naliczania odsętek ustawowych za nieterminowązapłatę.

$6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,5 o^ od wańości brutto zamówienia
każ:dy dzień zwłoki w dostawię.
2. Zamavłiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania przswyższającego wysokość ilw kar na
zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

$7
W razie wysĘlienia istofrrej zmiany okoliczności powodujące!, żp wykonanie umowy nie leĘ w interesie
publicmym' czego nie można było przewidzieó w chwili zawarcia niniejszej umowy' Zamawiający moze odsĘlió
od umowy w terminię 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicalościach. W takim przypadku
Wykonawca może żądaćjedynie wynagrodzenia naleźnego mu z tytułu faktycanie dostarczonego towaru.

1. Wszelkie zrrriany i uzupełnienia dotyczące
nieważności-

umowy wymagają fo'my pisemnej pod rygorem

Niedopuszczalne pod rygorem nieważrości są istotne nniarry postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie
do niej nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego.

$e
niniejszej



$10
Bez pisemnej zgody Zarnavliającego Wykonawca nie może dokonać cesji wierrytelności wynikających z niniejszej
umowy na osobę trzecią.

$11
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w drodze negocjacji, a w
przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, sprawy spome bęĄ rozstrzygane na drodze sądowej przez ąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

$12
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będąmieć zastosowanie przepisy :

al Prawo zamówień publicarych fiednolĘ tekst ustawy Dz.U. z2a07r.Nr 223 poz. 1ó55 ze zm.).

b/ Kodeksu Cywilnego.
$13

Umowę sporządzono w trzech jednobrmriących egzemplarzach, zczego 2 egzernplarze dla Zamawiającego i jeden

e gzemplan dla Wykonawcy.

ZAMAWIAIĄCY WYKONAWCA

Zaląezniki do umowy:
t. oferta Wykonawcy złożolta przez WYKONAWCĘ w postępowaniu prowadzonym w trybie przeta'gu nieograniczonego '
rotDTĄ13712010



Załącznik nr 7

pieczątka Wykonawcy

miejscowość i dała

o ŚwIAD c zE NI E
wYKAz PUNKÓW sERwIsowYcH wYKoNAwCY

zgodnie z SIWZ Wykonawca zobowią1arry jest wynienić przynajmniej jedno alrredytowane centrum serwisowne na terenie
Europy oraz autoryzowany serwis na terenie Polski

(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upowaźnionej)

Lp Adres punktu serwisowego Numer telefonu

I

Ż

5

4


