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Sopot, dn.Ż5 maja 2010 r.

Nazwa (firma) oraz adres Zzmawiającego:

INSTYTUT OCEAIYOLOGtr POLSKINJ AKADEMN NAUK
ul. Powstańców Warszawy 55
81-712 Sopot
telefon: 058 551-72-81
fax.: 058 551-21-30
e-mail: oflice@,iopan.eda.pl

Numer postępowania: IolDTl1389 nu$

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAVIOWIENIA
TRYB POSTĘPOWAI\IA: PRZETARG NIEOGRANICZOITY

o wartości zamówienia nie przekraczającej krvot określonych Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów zdnia23
grudnia Ż009 r. w sprawie laryot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależmiony obowiąek
przskazywartia ogłoszeń Urzędowi oficjaĘch Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz.U. Nr Ż24,poz. 1795)'

przeprowadzony na podstawie ustawy z dnia29 sĘcmia2004r. Prawo zamówień publiczrrych (i.t. DZ.U. zŻ007r.
Nr 223, poz.1655 ze zm.)

na dostawę:

Przyrządu do monitoringu zawartości węgla cząsteczkowego (black carbon) w
aerozolu atmosferycznym metodą pomiaru osłabiania Światła

Kod CPV: 38.40.00.00-9

dla INSTYTUTU OCEANOLOGII
POLSKIEJ AKADEMII NAUK

W SOPOCIE

SATELITARNA KoNTRoLA ŚnooowIsKA MoRZA BAŁTYCKIEGO
(SatBaĘk)
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I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWTENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przyrrądu do monitońngu zawańości węgla cząsteczkowego
(black carbon) w aerozolu atmosferycznym metodą pomiaru osłabiania światła (kod CPV: 38400000-9 *

ptzyrządy do badania właściwości ftzycnrych) zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w niniejszej
Spec1fikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dlaZamawiającego InsĘrtutu oceanologii Polskiej Akademii Nauk
w Sopocie' ul. Powstańców Warszawy 55,8I-7IŻ Sopot.

Ż. Zamavłiający wymaga aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy' wolny od wad oraz nie był
przedmiotem praw osób Ęzecich .

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Zamavłiający nie dopuszcza częściowego składania ofert. oferta Wykonawcy musi byó kompletna oraz
musi obejmowaó wszystkie elementy wymienione poniżej w szczegołowej specyfikacji. oferta nie
spełniajaca chociazb}' jednego elementu zostanie odrzucajako nie spełniająwymogów SIWZ.

5. Wykonawca przedstawia ofeitę zgodnie Z wymogami określonymi w SIWZ. Propozycje rorvłięa{t
alternaĘwnych (wariantowych) nie będą brane pod uwagę. Zamavńający nie dopuszcza możliwości
składania ofert wariantowych.
Wykonawca zobowią.zany będzie udzielić dwuletniej gwarancji.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Do oferty naleł dołączyć specyfikacje techniczną-producenta.
Cena przedstawiona w ofercie musi obejmowaó dostawęprryrządu do siedziby Zama'wiającego a także

usługę czyszczeniaprryządu (,,Preventive Maintenance and Clęaning''service) poŻ-3latach od dostawy.
Do oferowanego przyrządu musi byó dołączona instrukcja obsługi.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publiczrego prowadzone jest w trybie ptzetargl
nieograniczonego' na podstawie ustawy z dnia Ż9 sĘcznia Ż004 r. Prawo zamówień publicznych fit.
Dz.TJ. z2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) o wartości zamówienia nie przekraczającej lorot określonych
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie krvot wartości zamówień
oraz konkursów, od których jest uzależriony obowią2ek przekaąrwania ogłoszeń Urzędowi oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz.U. Nr 224, poz. 1795).

3.
4.

6.
7.

8.
9.

10.
11.

szCzF;GÓŁowE PARAMETRY TECIINIC ZNE :

L Zasada pominrowa
Pomiar wzrostu osłabiania światła przezflltr kwarcowy spowodowany ciągĘm osadzaniem się aerozolu na filtrze.

2. Metoda pominrowa:
Cią61Ę] pomiar w przynajmniej 7 kanałach spektralnych (niezbędny w badaniach własności absorpcyjnych aerozolu
orźV w innych zagadnieniach z optyki atmosfery i "radiative transfer'').: 370,470,520,590,660, 880 and 950 nm

3. Interpretacia pomiarów
osłabianie światła w czasie rzecryrristym przeliczane i przedstawiane jako koncentracja węgla cząsteczkowego
(ang. Elemental Carbon 'EC', 'Black Carbon - BC')

4. Rozdziekzosć czasowa oomiarów
Zmienną regulowana przezuirytkownika w sposób prawie ciągły, w zakresie obejmującym przynajmniej przsdział
od 2 minut do 1 godzĘ

oRZABAŁTYCKIEGo
(satBałt}'k)
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5. Zródło światła
Żródło światła - LED, odbiornik - fotodiody. Referencyjny pomiar światła, pomiar prądu ciemnego

6 Metoda kalibrucii
Porównanie 1:l z wynikami chemicznej oceny ilości węgla cząsteczkowego zgromadzonego jednocześnie na
sąsiednim filtrze.

7. Czułość
Musi być w stanie zmierzyÓ poniżej 200 pglcm2 węgla cząsteczkowego osadzonego na filtrze, co jest
równozraczne z detekcją poniżej 10 nglm3 węgla przy przeptyvvie 5 l/min i rozdzielczości czasowej pomiaru 2
min.

8. Filtracia szumów pomiaru:
Możliwośó zmniejszania "szumów'' pomiarowych poprzez integrowanie danych pomiarowych otrrymanych dla
częstych odczytów (mniejsza dokładnośó pomiaru). Ma to dawaó dokładnośó pomiaru taką samąjak w przrypadku
rzadszych odczytów (vły ższa dokładność pomiaru).

9. Przeołvw powietrza przez filtr:
Wewnętrzna pompa dająca regulowany i elektronicznie stabilizowany przepĘw w zakresie pr4'najmniej 2-6 Umin.
Pomiar przepĘwu Za pomocą inercyjnego miernika przepływu (mass flow meter, inertial flow meter). Możliwość
podłączenia zewnętrznej pompy.

10. MożIiwość wvboru określonvch przedzialow roaniaru aerozolu:
Prrytząd musi analizowaó (zbierać na filtrze\ wsrystkie cząstki dochodzące do wlotu do przyrządu. Musi mieó
możliwośó sterowania zakresami wielkości cząstek dochodzących do prryrządu poprzez możliwośó instalacji na
wejściu dodatkowych urządzeń takich jak impaktory, cyklony itp. Do prryrządu ma byó dołączony zestaw
urządzehwejściowych typ,'PM1 (tj. ptzepuszczający cząstki aerozolu o Średnicach aerodynamiczrrych mniejszych
niz 1 pm), PM2.5, PM4 i PM10 przy przepŁywach w granicach Ż-5 Umjn.
Przyrząd musi posiadać rurę wejściowa o długości co najmniej 1 m.

71. Ośrodek grotlrildzqcy próbke aerozolu:
Aerozol ma się gromadzić na filtrze z włókna kwarcowego; filtr w postaci taśmy przesuwającej się automaĘcznie,
aby uniknąć nasycenia optycznego filtra.
Próbki aerozolu zębrane na filtrach powinny nadawać się do analizy chemicznej.

1Ż. Powierzchnia zhierania próbki:
Aerozol powinien gromadzić się na ściśle określonej powierzchni na taśmie-filtrze. Powierzchnia gromadzenia się
próbki powinna być dostosowana do średnich i niskich koncentracji aerozolu (pomiary w większości w warunkach
morskich i polarnych). Przyrząd ma posiadaó opcję oszczędzającą filtry do stosowania przy pomiarach w silnie
zanieczyszczonym powietrzu. W ramach tej opcji ciągła filtracja jest zastąpiona filtracją przerywaną ze ściŚle
określonym czasem fakĘcznej filtracji.

73. Kontrola wewnetzna pominru:

Zamówięnie realizowane w ramach projektu SATELITARNA KONTRoLA ŚRooowrsKA MoRZA BAŁTYCKIEGO
(SatBaĘk)
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Wszystkie funkcje mają byó kontrolowane i ustawiane przez komputer będący integralną częścią prryrządu.

Komunikacjapoptzęz klawiaturę i ekralr/wyświetlacz alfanumeryczrry. Program i system operaryjny zapisane w
"non- volatile" RAM.
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14. Wviście:
Wyjście cyfrowe RS232 (replika danych zapisywanych na kartę

diagnostyczne pracy przytządu i dane pomiarowe) i analogowe 0-5

cząsteczkowego - w postaci napięcia lub alarm, żę ilość węgla
określoną wartośó), prąd staĘ.
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pamięci Flash Memory' obejmująca dane
V (sygnał pomiarowy - koncentracja węgla
cząsteczkowego w powietrzu przek'roczyła

15. Zapis danvch
Zapis danych na karlry pamięci Flash Memory.

16. obsługa Wzvrzadu
Przyrząd powinien działać bezobsługow o i włączaó się automatycznie w przypadku przerw w zasilaniu. obsługa
przyrządu ma byó ograniczona do wymiany kaĘ pamięci oruz kalibracji prędkości przepĘwu i wymiany taśmy z
filtrami nie częściej niŻ co 3 miesiące.

17. Elementv zufuwalne
Filtry kwarcowe (taśmowe) na około 3 lata pracy w warunkach o średnim zatieczyszczeniu powietrza.
Zapasowy filtr do osłony miernika przepływu na 3 lata.

18. Akcesoria dodatkowe:
-Zewnęttzny miernik przepływu sfuĄcy do katibracjiprzyrządu w zakresie 0 do 30 Vmin
-Skrrynia transportowa

19. Roaniar
Dopasowany do 19'' stela:Źu montażowego "rack mount chassis''.

20. Waga przvrządu
Nie więcej niż 19 kg.

21. Zasilanie
Ma pracować przy napięciachz zakresu 100-240 vAC 50-400 HZ

22. Warunki pracy przvrzadu
odporność na wstrząsy wystarczająca, aby przyrząd mógł pracowaó na niewielkim statku w warunkach morskich.
Możliwość pracy urządzenia z zakresie temperatur od 0 do około 40 deg C. AĘwna stabilizacja temperatury
elektroniki

II. TBRMIN WYKoNANIA ZAMÓWIEI{IA
Termin realizacji przedmiotu zamówienia publicznego: cńery tygodnie od daĘ podpisania umowy.

m. WARUNKI UDzIAŁa w PosTĘPowAi\iIU oRAz oPIs sPoSoBU DoKol{YwANIA ocEI\-Y
SPEŁNIENIA TYCH wARI]NKow.
1. O udzielenie zamówienia mogąubiegać się Wykonawcy spełniający naĘpujące warunki:

Zarcówięnie realŁowane w ramach projektu SATELITARNA KONTROLA SRODOWISKA MORZA BAŁTYCKIEGO
(SatBałtyk)
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a) posiadania wiedzy i doświadczenia w postaci tale$ego wykonania, a w ptTwadku dostaw równteż
wykonywania' co najmniej dwóch dostaw przyrządów do monitoringu zawartości węgla cząsteczkowego
(black carbon) w aerozolu atmosferycznym metodą pomiaru osłabiania światła, w okresie ostatnich ttzech
latprzsd upływem terminu składania ofert;

b) dysponowania odpowiednim potencjałem techniczłym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówięnia
_ zapewniających wykonanie zamówienia;

c) posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamavłiający ustala następujący sposób oceny warunków udziału w posĘpowaniu:
2.I.w zakresie warunku wskazanego w punkcie III.1.a.) - ocena spełnienia warunku nastąpi w oparciu o

przedstawione ptzez Wykonawcę dokumenty wskazane w punkcie rv.l.l . i Iv.l.Z. SIWZ. Jezeli
Wykonawca ńoĘ oświadczenie o spełnieniu warunku wskazanego w punkcie III.i.a) oraz wykaz
wykonanych, a w prąrpadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w
zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech
lat przed upł5łvem terminu składania ofert, a jeŻeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym
okręsie - z podaniem ich wartości, przedmiofu' dat wykonania i odbiorców - według wzoru stanowiącego
Załącznlk nr 5 do SIWZ, oruz załączeniem dokumentu potwierdzającego' że te dostawy lub usfugi zostaĘ
wykonane lub są wykonywane nale4ycie - Zamavłiający rLzna warunek za spełniony' Jeżeli Wykonawca
nie dysponuje zasobami niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca w takiej syfuacji
zobowiązany jest udowodnió Zamavłiającemu, iŻbędzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiąanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia. ocęna speŁrienia warunku nastąpi w oparciu o pisemny dokument wystawiony przez podmiot
oddający Wykonawcy do dyspozycji niezbędne zasoby na okres korzystania z nich prry wykonywaniu
zamówienia.

Ż.2'w zakresię warunku wskazanego w punkcie III.1'b) - ocena spełnienia warunku nasĘli na podstawie
przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia wskazanego w punkcie Iv.1.1. SIWZ Jeżeli
Wykonawca złoĘ oświadczenie o spełnieniu warunku wskazanego w punkcie III.1.b.) - ZamawiĄący
UZ;na warllnęk za spełniony. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje zasobami niezbędnymi do realizacji
ninĘszego zamówienią Wykonawca w takiej sytuacji zobowią7any jest udowodniÓ Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówieni4 w szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowią,zarrie Ęch podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówięnia. ocena spełnienia warunku nasĘli w oparciu o
pisemny dokument wystawiony przez podmiot oddający Wykonawcy do dyspozycji niezbędne zasoby na
okres korzystania znich przy wykonywaniu zamówienia.

2.3.w zakresie warunku wskazanego w punkcie III'1.c) - ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie
przedstawionego ptzez Wykonawcę oświadczenia wskazanego w punkcie IV.1.1. SIWZ. Jeżeli
Wykonawca złoĘ oświadczenie o spełnieniu warunku wskazanego w punkcie III.1.c.) - Zama'wiający uzna
warunek za speŁriony. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje zasobami niezbędn1łni do realizacji niniejszego
zamówienia, Wykonawca w takiej syfuacji zobowiązany jest udowodnió Zamavłiającemu, iz będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w Ęm celu
pisemne zobowięanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich prry wykoryvraniu zamówienia. ocena spełnienia warunku nasĘli w oparciu o pisemny
dokument wystawiony przez podmiot oddający Wykonawcy do dyspozycji niezbędne zasoby na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Wykonawca moze polegać na wiedzy i doświadczeniu' potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleimie od charakteru prawnego

Zamówienie realŁowane w ramach projektu SATELITARNA KoNTRoLA SRoDowISKA MoRZA BAŁTYCKIEGO
(SatBaĘk)
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łączącychgo z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowięanyjest udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowięanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozrycji niezbędnych zasobów na okres

korzystania z nich prry wykonaniu zamówienia.
4. Zamautiający oceni spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, określonych w

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

5. Wykonawcy, l<tórzy nie wyka:zą spełnienia warunków udziafu w posĘpowaniu, zostaną wykluczeni z
postępowania o udzielenie zamówienia.

6. W przypadku braku wymaganych oświadczeń o spełnieniu warunków udziafu w postępowaniu lub
dokumentów potwierdzających spełnienie Ęch warunków lub ich nieuzupęłnienia lub w prrypadku złoŻęnia
oświadczeń lub dokumentów świadczących o braku spełnienia waruŃów Zamau,iĄący wykluczy Wykonawcę
Z posĘpowania o udzielenie zamówi enia z zastrzeŻeniem art. Ż6 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

rv. oŚV.IADCZEIYIA I DoI(UMENTY, MAJĄ DosTARCzYC wYKoNAwcY w CELU
PoTWIERDZEIYIA SPEŁNIANIA tMARUNKow wYMrENIoN'YcH w PUNI(CIE II.
1. Do oferty Wykonawcy powinni ńoĘó następujące dokumenty w celu potwierdzenia spehriania warunków

wymienionych w punkcie III:
1.1.oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziafu w postępowaniu - wedfug wzoru stanowiącego

Załącznlknr 3 do SIWZ,
l.Z.oświadczenie - wkaz wykonanych' a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągĘch również

wykonywanych dostaw prryrządow do monitoringu węgla cząsteczkowego (black carbon) w aęrozolu
atmosferycznym metodą pomiaru osłabiania światła w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku
wied4' i doświadczenią w okresie ostatnich trzech latptzed upływem do terminu składania ofert", a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy _ to w tym okresie _ z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców - według wzoru stanowiącego ZałącmLk nr 5 do SIWZ, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego' że te dostawy lub usfugi zostały wykonane lub sąwykonywane należycie.

2. Zamawiający wezwie Wykonawców' k'tórzy w określonym terminie nie ńoĘli llymaganych ptzez
Zama'wiającego oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie z}oĘli pełnomocnictw, albo którzy złoĘli
wymagane przez Zatta'wiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którą' złoĘli wadliwe
pełnomocnictwa, do ich złaŻęnia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy
podlega odrzuceniu albo koniecme byłoby unieważnienie postępowania. ZłoŻone na wezwanie Zamawiającego
oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzaó spełnienie przez Wykonawcę warunków udziafu w
postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dosta'wy wymagń określonych przez Zamawiającego, nie
pózriej niz w dniu, w którylm upłynął termin składania ofert.

v. WYKLUCZENIE wYKoNAwcY ORAZ sPoSÓB ocENY PRZF,Z ZAMAWIAJĄCEGO
SPEŁNIAI\IA BRAKU PoDsTAw Do WYKLUCZEIIIA.

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

a) Wykonawców,którzy wyrządzlli szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienalezycie, 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 upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawców,którzy po ogłoszeniu upadłości za-warli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierrycieliprzez likwidację majątku upadłego;

Zamówienie realizowane w ramach projektu SATELITARNA KONTROLA sRoDowISKA MORZA BAŁTYCKIEGO
(SatBaĘk)
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c) Wykonawców,którzy za|egająz uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rońoŻenie naraĘ zaleg}ych płatności lub wstrrymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) osoby ftzyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w zrviąĄu z postępowaniem o
udzielenię zamówienia, 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 za
przestępstwo skarbowe lub przesĘpstwo udziału w zorganizowanej grupie albo zwiąku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

e) spółki jawne, których wppólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w rvłiryku z
postępowaniem o udzielenie zamówienią przesĘpstwo przeciwko prawom osób wykonująpych pracę
zarobkową przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych' a

takŻe zaprzestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

0 społki parhrerskie, których parhera lub członka zarządu prawomocnie skazano Za przestępstwo popełnione
w młiryku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwą
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w ęelu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a takŻe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo zrvią3ku mających na celu popełnienie przeĘpstwa lub przestępstwa skarbowego;

g) społki komandytowe oraz społki komandytowo-akcyjne, których komplementańusza prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w rvłiązku z postępowanięm o udzielenie zamówienia, 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 za przestępstwo skarbowe lub przeĘpstwo
udziału w zorganizowanej grupie a|bo rwiązku mających na celu popeŁrienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;

h) osoby prawne' których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w zwiąpku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 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 za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo rwięku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;

i) podmioĘ zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakazubiegania się o zamówienia na podstawie przeoisów o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za c4wry zabronione pod groźbą kary.

Ż. Zamavłiający oceni brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przedstawionych przez
Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wskazanych w punkcie VI. według następujących zasad:

2.1.dla przesłanek wykluczenia wskazanych w punkcie 1 lit a) oraz od d) do i) na podstawie oświadczenia o
braku podstaw do wykłuczenia, o którym mowa w punkcie VI.1.1;

2.Z.dlaprzesłanek wykluczenia wskazanych w punkcie 1 lit. b) na podstawie oświadczenia o braku podstaw do
wykluczenia, o którym mowa w punkcie VI.1.1 i dokumentów, o których mowa w punkcie vI.LŻ.

2.3.dlaprzesłanek wykluczenia wskazanych w punkcie 1 lit. c) na podstawie oświadczenia o braku podstaw do
wykluczenia' o którym mowa w punkcie vI.1.1 i dokumentów, o których mowa w punkcie vI.1.3. i vI.1.4.

zamowienie ręalizowane w ńmact' projettu słrgltrłnNn KóŃTRoLAśRopowrsru, vonzA BAŁTYCKIEGO
(SatBaĘk)
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3' Zamalviający dokona oceny braku podstaw do wykluczenia z postępowania na zasadzie: wyklucza/nie
wyklucza.

4. O wykluczeniu Zamawiający nienvłocznie poinformuje Wykonawcę, którego wykluczył, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne.

5. ofertę złoŻottąprznz Wykonawcę wykluczonego z postępowania lznaje się za odrzuconą.
vI. oŚWIADCZBNIA I DOI(UMENTY, JAKIE MAJĄ DosTARczYC wYKoNAwcY w CELU
WYKAZANIA BRAKU PoDsTAw Do WYKLUCZENIA z PosTĘPowAI\IA o UDZIELENIE
ZAMOWIENIA, ol(REŚr,orwcrł w PUNKCIE v.

1. Do ofeĘ Wykonawcy powinni ńoĘć następujące oświadczenie i dokumenty w celu
wykazania braku podstaw do vrykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia:
1 .1 . oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z posĘpowania na podstawie art. Ż4 ust. 1 ustawy Prawo

zamówień publicznych - Załącznik nr 4
1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do Ęestru, wystawiony nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert' a w stosunku do osób ftzycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. l pkt 2 ustawy,

1 .3. 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, rońoŻenię na raty zaleg]ych płatności lub wstrzymanię w całości wykonania
decyzji właściwego organu'

1.4' aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) zaświadczenie
właściwego oddziafu ZakładulJbezpieczeń Społeczrych lub Kasy RolniczegoUbezpieczenia Społeczrego
potwierdzaj ące, żs wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne
lub aktualne zaświadczenie potwierdzające uzyskanie prawem przewidzianej zgody na zwolnienie,
odroczenie |ub rońoŻenie na raĘ zaleglych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu.

2. leŻeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamięszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów' o których mowa w pkt. I.Ż, 7.3 i 1.4. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio' że:

1)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
2)nie za|ega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczrre i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziarle prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu.

3. JeŻeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju' w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępu1e się je dokumentem zawierającym oświadczenie
złożone przed notariuszem' właściwym organem sądowym, administraryjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miej sce zamięszkania.
4. DokumentY, o których mowa w ust. 2 pkt 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, a dokumenĘ wymienione w ust' 2 pkl2, powinny byó wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Zamavłiający wezwie Wykonawców, |<tórzy w określonym terminie nie złoĘli wymaganych przez
Zamavłiającego oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złoĘli pełnomocnictw, albo którzy złoĘli wymagane
przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenĘ zawierĄące błędy, lub którzy złoĘli wadłiwe pełnomocnictwa,
do ich złożeniaw wznaczonym terminie' chyba ze mimo ich z}ożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby uniewaznienie postępowan ja. Złożone na werwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenĘ

sArplIrłnNłroNrnolATnooowlsrenłonzeBAŁTYCKIEGo
(SatBałryk)
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powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę waruŃów udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez
oferowane dostawy wymagań określonych przezZamawiającego, nie pózniej niz w dniu, w którym upĘnął termin
składania ofert.

vII. WYMAGAIIIA DoTYczĄcE oFERTY wYKAz WYMAGANYCH DoKUMENTÓW,
oŚwIADcZEŃ, IIIFoRMAcJI I IN}rYCH ZALĄcZl[IKow.
1. oferta winna za'wietać:
1.1. wypełniony formularz ofertowy - oświadczenie ofertowe - prrygotowane zgodnie zwzorem stanowiącym

załączniknr 1 do sfwz'
1.2. w1pełniony formularz ofe{owo-cenowy dla ptzyrządu oferowanego przez Wykonawcę - prrygotowany

zgodnie zwzorem stanowiącym Załącznilk nr 2 do srwzn
1.3. DokumenĘ ioświadczenia_wymienionewpunkcie IV iVI SIWZ.
1-4. Pełnomocnictwo dla osoby, któĘ prawo do reprezentacji nie wynika z dokumentów określonych w

punkcie vI.1.2 (odpisu z właściwego Ęestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej); pełnomocnictwo musi byó złoŻone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie lub
przez mocodawcę kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu; treśó
pełnomocnictwa musi jednozracznie określać crynności do wykonania których pełnomocnik jest

upowazniony.
1.5. Dokument pełnomocnictwa pełnomocnika występującego w imieniu podmiotów ubiegających się o

wspólne wykonanie zamówienia w przypadku składania oferty wspólnej; pehromocnictwo musi byó
ńoŻone w formie oryginafu lub poświadczonej notarialnie kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu
lub wyciągu z dokumentu; treść pehromocnictwa musi jednoznacznie określać czynności do wykonania
których pełnomocnik jest upoważliony.

1.6. Specyfikację technicznąproducenta dla oferowanego urządzenia.
1.7. Zaakceptowany wzór umowy stanowiący ZałącznLk nr 6 do sIwZ.

VIII. WYMAGA}nA DoTYCzĄcE oF'ERTY - oPIs sPosoBU PRzYGoTowANIA OF'ERTY
1. oferta i załącznlki do niej winny być r}ożone w formie pisemnej i napisane w języku polskim w sposób

trwały np. na maszynie do pisania lub komputerze. Zamawiający dopuszcza ręczne' czytelne wypełnianie
formularzy ofeńowych (wedfug załącznków określonych w SIWZ).

2. Zamawiający nie wyra:żazgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
3. JeŻell ólaoświadczeń i wykazów przewidziany jest wzór _ załączntk do SIWZ, dokumenty te sporządza się

według tych wzorów.
4. Wsrystkie wzory - zaŁączniki określone w SIWZ naleĘ wypełnić bez dokonywania w nich jakichkolwiek

zmiart, ściśle według warunków i postanowień zavłaĘch w SIWZ. W przypadku, gdy dane nie dotyczą
Wykonawcy naleĘ wpisaó,,nie doĘczy''.

5. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Propo4ycje rozwiryń
alternatywnych (wariantolYych) nie będą brane pod uwagę. Zamavłiający nie dopuszcza możliwości
składania ofęrt wariantowych.

6. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
7. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
8. Ceny wszystkich elementów zamówienia powinny za'więraó w sobie ewentualne upusty i raba{

proponowan ę ptzez Wykonawcę.
9. KtŻda strona ofeĘ powinna być opatrzona kolejnym numerem i podpisana przez Wykonawcę lub osobę

pr zez nie go upowazni oną.

Zamówienie realizowane w ramach projektu SATELITARNA KONTROLA SRODOWISKA MORZA BAŁTYCKIEGO
(SatBaĘk)
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10. Ewentuałne poprawki w tekście oferty muszą byó parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę
podpisującą ofertę.

11. Wymagane dokumenty nalery złoĘć w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzających zazgodnośó z
oryginałem przez Wykonawcę lub osobę (osoby) uprawnioną do podpisania oferĘ z dopiskiem ,, za
zgodnośó z oryginałem".

12. Wszystkie dokumenf i oświadczenia w językach obcych naleĘ złoĘć, wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

1 3 . Wykonawcy ponoszą wszelkię koszty twiązane z pt zy gotowaniem oferty.
14. oferta winna byó trwale zabezpieczona uniemozliwiając zmianę jej zawartości.
15. Złożonę w ramach oferly materiały i dokumenty nie podlegajązwrotowi.
16. ofertę wraz Z wymaganymi załącznIkami naleĘ umieśció w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi

Wykonawcy oraz opisem tematu, którego przetargdotyczy:

,roferta przetargowa na dostawę pruyrządu do monitońngu węgla cząsteczkowego (black carbon) w
aerozolu atmosferycznym metodą pomiaru osłabiania światła''

dla InsĘńutu oceanologii PAN' ul. Powstańców'Warszawy 55, 8l-712 Sopoto

",-ń1"nffJiT:;T.".:f.#'.:?#::'i..'."17. w przypadku braku tej informacji Zamautiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z
tego braku, np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym tęrminem otwarcia lub jej nię otwarcie w
trakcie sesji otwarcia ofert.

18. Brak jakiegokolwiek z określonych oświadczeń i wymaganych potwierdzeń lub złożenie oferty niezgodnie
z opisem przygotowania ofe4y (np. niepoświadczone przez Wykonawcę za zgodnośó z oryginałem kopie)
spowoduje, stosownie do ustawy Prawo zamówień publicznych, wykluczenie Wykonawcy i odrzucenie
oferry.

19' oferĘ przedstawionę przęt dwa lub więcej podmiotów wysĘpujących wspólnie, będą musiaĘ spełniać
następuj ące wymagania:

19.1. w przypadku złoŻenia ofeĘ wspólnej oświadczenia oraz dokumenty winny byó złoŻone przezkuŻdy ztych
podmiotów, natomiast formularzę ofeńowe winny być podpisane w imieniu wsrystkich podmiotów składających
ofertę wspólną.
l9.2. w przypadku złoŻenia oferfy wspólnej, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
19.3. oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązałaprawnie wsrystkich partnerów.
I9.4. Kużdy Wykonawca przsdłozy tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsoĄum. Wykonawca, który
przedlrJada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wsrystkie ofeĘ z udziałem tego
Wykonawcy zostaną odrzucone'

20. Stwierdzenie przez Zamau,iającego podania informacji nieprawdziwych, istotnych dla prowadzonęgo
postępowania, powoduje wykluczenie Wykonawoy z udziału w postępowaniu.

21. W ofercie na\eĘ wskazać częśó zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamięrza powierzyó
podwykonawcom.

ŻŻ. |nformacje stanowiące Ęemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy' w rozumieniu przepisów ustawy o
z;vłalczaniu nieuczciwej konkurencji' powinny zostać vryraźnie oznaczone zasttzeŻeniem Wykonawcy, pod

rygorem lznania, ze stanowią one informacj e jawne.

Ix. nTFoR]vIAcJE o sPosoBIE PoRozUMIEwANa sĘ ZAMAWIAJĄCBGo Z wYKoNAwcAMI
oRAz PRZ'EKAaYWANIA oŚWHDCZEŃ LUB DoKUMENTÓW, A TAI(JŻI. wsKAzA|[IE osoB

co
(SatBahyk)
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UPRAwNIoNYCH Do PoRozUMIEwAI\nA sĘ z wYKoNAwcAML wyrłŚNrnIYIA I ZMIANA
rnnŚcr sIwZ.

1. Cała korespondencja między Zamavłiającym' a Wykonawcami prowadzona będzie w języku polskim.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamautiający i Wykonawcy przekarują
pisemnie, zaś złożonę za pomocą telefaksu u'waza się za złoŻone w terminie' jeżeli dotrą do adresata przed
upływem terminu i zostaĘ nięrwłocznie potwierdzone pisemnie. Wyjątek stanowi wniosek o przesłanie
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowienia. co do którego Zamawiający dopuszcza formę telefaksową
lub elektroniczną. oferta oraz dokumenty uzupełniane do oferty potwierdzające spełnianie warunków i
brak podstaw do wykluczenia winny być przekazane Zawsze w formie pisemnej.

2. Adres do korespondencjii
Inst5rtut Oceanologii PAN
ul. Powstańców Warszawy 55
81-712 Sopot
tel 058 73 II 823;058 551 72 81

fax 058 55I Ż1 3a
e mail office@iopan.gda.pl

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

3. Zamawiający do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami upoważnia naĘpujące osoby: mgr
inŻ. Kazimierz Groza (tel. 58551 72 81 w ŻŻ3,58 73 |1823, kom. 693 0Ż2068), e-mail
groza@iopan.gda.pl

4. Wykonawcy mogą zwracaó się pisemnie do Zarcla'wiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienią pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia wpłnął do Zamawiającego nie później, niż do końca dnia, w którym upływa
połowa w7naczonęgo terminu składania ofeń zgodnie z art' 38 ust.2 ustawy Prawo zamowień
publicznych.

5. Treśó zapytań wtaz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczofia na stronie internetowej oraz zostanie
przekazana wszystkim Wykonawcom, zgodnie z art.38 ustawy Prawo zamówięń publicznych,

Zamawiający może w uzasadnionych wypadkach, przed upływem terminu składania ofeĄ zmienić treśó

Specyfrkacji Istotnych Warunków Zamówienia.KażdawprowadzonaprzezZamawiającego zmiana SIWZ zostanie
niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej orazprzekazana wszystkim Wykonawcom' którym przekazano
SIWZ, stając się automatycznie jej integralną częścią. Wszelkie wprowadzone przez Zamavliającego zmiany są
wiązące dła Wykonawcy. W takiej sytuacji, jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zrriany treści ogłoszenia o
zamówieniu Zamawiający przedłazy termin składania ofert, zgodnie z art. 12 a ustawy z 29 sĘcznia 20a4 r. Prawo
zamówieńpubLicznychQ.t.Dz.U.z2007r.Nr223,poz.1655zezm.),jeżeli zaśzmianatreściSIWZnieprowadzi
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu lecz w wyniku tej zmiany niezbędny jest dodatkowy czas na

wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający również ptzedłuĘ termin składania ofert' W takim przypadku
wszelkie prawa i zobowiązania Zama'wiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą
podlegĄ nowemu terminowi.
X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CEI\TY

1. Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca ptzedstawia w "Formularzu ofertowo-cenowym''
stanowiącym Załącniknr 2 do niniejszej Specyfrkacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wszystkie ceny
jednostkowe i wartości naleĘ podaó z dokładnościądo dwóch miejsc po przecinku.

Ż. Cena oferĘ musi być podana w PLN cyfrowo, z wyodrębnieniem nalezrrego podatku VAT.
3. Ceną danej oferly jest kwota wyruŻona w złotych polskich zawierająca podatek od towarów i usług (vAT)

- wartoŚć brutto zbiorcza za wszystkie pozycje zamówienia.
4' Cena podana w ofercie winna za'wierać wsrystkie koszĘ rwiązalte zrealizacjązamówienia.

Zamówienie realŁowanę w ramach projektu SATELITARNA KONTROLA SRoDowISKA MORZA BAŁTYCKIEGO
(SatBałtyk)
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5. Jeżeli Wykonawca zastosuje w swojej ofercie upust cenowy, to musi go uwzględnió w cenie.

6. Cena może byó Ęlko jednazaofurowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

xI. WYMAGAIYIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. W niniejszym posĘpowaniu o udzielenie zamówienia Zamavłiający nie wymaga wniesienia wadium.

xII. TERMIN ZWĘZAI{IA oFERTĄ
1. Wykonawca nviryany jest ofertąprzez okres 30 dni, który rozpocTWa się z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moze przedŁuĘć termin związania ofęrtą ztym że

Zamavłiający może tylko raz,.co najmniej na 3 dni przed upĘwęm terminu związania oferą zvłrócić się do

Wykonawców o wyrażenie zgody naprzedłużrcnie tego terminu o om:raczony okres, nie dfuższy jednak niŻ 6a

dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium. PrzedŁużenie okresu rvłięania ofertą jest

dopuszczalna Ęlko z jednoczesnym przedfużeniem okresu waźności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z
wniesieni em nowe go wadium na pt zedŁażony okre s rvł iryania ofertą.

XIII. ZMIANA I WYCOFA1YIE OFERTY
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożonąofertę za pomocą pisemnego powiadomienia przed

upływem terminu składania ofert.
Ż. Powiadomięnie o wprowadzęniu zmian lub wycofaniu oferty musi byó podpisane przez Wykonawcę lub

upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie należy ńoĘć w zamkniętej kopercie, która
powinna byó dodatkowo omaczona odpowiednio okręśleniami ,,ZMIANA" lub ,'WYCOFANIE". Koperty
oznakowanę dopiskiem ,,ZMIANA'' zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadzlł
zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania mnian, zostanądołączone do ofeĄ.

3. Wycofana oferta bez otwierania zostanie zwrócona Wykonawcy nienvłocznie.
4. Żadnaoferta nie może byó zmieniona po terminie składania ofert.

xlv. MmJsCE I TERMIN SKŁADANIA oFERT
1. oferty naleĘ składać osobiście lub przez posłańca (pocńq kurierem) - decyduje datz ottzymania oferty przez

Zamavłiającego - w zamkniętych kopertach, w budynku InsĘłutu Oceanologii PAN w Sopocie przy ul.
Powstańców Warszawy 55' w pok. I20, do dnia 02.06.2010 r. do godz. 9.30.

2. ofertą która wpĘnie do Zamawiającego po upĘwie terminu składania ofert, niezależnie od sposobu, w jaki
Wykonawca składa ofertę, będzie niezwłocznie odesłana bez otwierania do Wykonawcy.

XV. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
1. otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej budynku Inst1rtutu oceanologii

PAN w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 55, dnia 02.06.2010 r. o godz. 10.00.
2. Przy otwarciu ofert mogąbyó obecni upowaznieni przedstawiciele Wykonawców.

XVI. TRYB OTWARCIA I OCEhtY OFERT
1. atwarcie ofertjestjawne. oferĘotwarte zostanązgodniezart.86 ustawyPrawo zamówieńpublicznych.
2. oferty, dla których powiadomienie o wycofaniu zostało przedłożone zgodnie z niniejszą Specyfikacją nie

zostaną otwarte i zostanątiervłłocznie zwrócone Wykonawcy.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zama-wiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie

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

ceny, terminu wykonaniazamówienią okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofeńach.

Zamówienió reallzońine w iamach projektu SłremłnNł rcoNrnóIAśnooowtsKA MoRZA BAŁTYCK]EGo
(SatBahyk)

t2

_#i#ffiffi#B



INNOWACYJNA
GOSPODARKA
NARoDowA mATlclA sPÓ']Noścl

Ul'lA EUtroPElsKł
IUNOPEJSN FUNDUsZ

Rozl'lroJu REc'łoN^tNEGo

5. oferty oceniane bęĘ w oparciu o Zasady i kryteria zawarte w niniejszej SIWZ oraz ustawie Prawo Zamówień

publiczrych.
6. Wykonawcy zostaną powiadomieni o wyborze ofeĘ zgodnie z art.92 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XVII. KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE stĘ KtERowAŁ PRZY WYBoRZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU OCEI\IY OFERT

1. W oparciu o kryterium oceny ofęrt Zama'wiający oceni i porówna jedynie te ofeĘ, które odpowiadają
wymaganiom, przedstawionym w niniejszej SIWZ.

2. Ptzy v,,yborze oferty Zamavłiający będzie się kierował naĘpującym kryterium: cena 1007o.

3. Punkł za cenę będą oblicąane wg następującego wzoru:

najniŻsza cena oferty
Liczbapunktów ___- x 100%

cena badanej oferty

4. Cenę Za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w ,,Formularzu ofęrtowo-cenowym''
stanowiącym załączn1k nr 2 do niniejszej SIWZ. Wszystkie ceny jednostkowe i wartości naleĘ podać z
dokładnościądo dwóch miejsc po przecinku.

5. Cena oferty musi być podana w PLN c5rfrowo, z wyodrębnieniem naleźnego podatku VAT.
6' Ceną danej ofeĘ jest kwota wyrażona w złoĘch polskich za'wierająca podatek od towarów i usług (VAT)

_ wartośó brutto zbiorcza za wszystkie pozycje zamówienia.
1 . Cena ofeĘ za-wierawszystkie koszty rvłiązane zrea|izacjązamówienia.
8. oferta przedstawiaj ącanajniŻszącenę otrzyma maksymalną liczbę punktów - t00 pkt. PozostaĘm ofertom

przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (zgodnie z podanym wzorem) liczba punktów. Wynik będzie
traktowany jako wartośó punktowa oferty.

9. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który zaoferuje nĄniższącenę.
10. Jeżeti wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, ire zostaĘ ńoŻone oferty o takiej

samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złoĘli te ofeĘ, do złoŻęnia w terminie
określonym przez Zamavłiającego ofert dodatkowych.

11. Wszełkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przysĄm Wykonawcąodbywaó się będąw walucie
PLN.

ofeńa, która uryska największą liczbę punktów (punkĘ uzyskane za kryteńum: CENA) - zostanie uznana
przer Zamawiającego 7'a ofertę naj korzystniejszą.

xvm. SPRAWDZENIE oFERT, oKREŚLEN-IE ICH zGoDNoŚCI Z wYMAGAI{IAn/il, PowoDY
ODRZUCENIA OFERTY

1. oferta, ńożona w określonym ptzez Zamawiającego terminie, oceniana będzie w oparciu o zasady i
kryteria zawarte w niniejszej SIWZ oraz ustawie Prawo zamówień publicznych.

2. Przed oceną ofert Zamavłiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy w postępowaniu i
określi' czy Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie III
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, czy oferta zostaŁa prawidłowo podpisana, cąy
jest zgodna z wymaganiami przedstawionymi w SIWZ.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądaó od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamavłiającym a Wykonawcą negocjacji
dotyczących ńoŻonej ofeĘ.

4. ZamawiĄący poprawia w ofercie:

Zamówie@ ŚłrgLIrłRNł KONTROLA ŚnooowrsKA MORZA BAŁTYCKIEGO
(SatBaĘk)
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a) ocąrwiste omyłki pisarskie'
b) ocąrwiste omyłki rachunkowę, z uwzględnieniem konsekrłencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności ofeĄ Zę Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówieniao
niepowodujące istotnych zmian w treści ofert,

5. o poprawkach omyłek Zamawiający nienłrłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego ofęrta została
poprawiona.

6. Zamavłiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziafu w postępowaniu, określonych w
punkcie III niniejszej SIWZ, według następujących zasad:

a) ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie, w oparciu o oświadczenia i
dokumenĘ ńoŻone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, metodą,,spełnia/nie spełnia'';
b)jeżeli Wykonawca nie wykaże się spełnieniem warunków określonych w punkcie III niniejszej SrwZ, zostanie
wykluczony z postępowania;
c) ofertę Wykonawcy, który zostanie wykluczony Z postępowarlia,na podstawie alt.24. ust.1 i 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych,uznaje się za odrzuconą
d)jeżeli Wykonawca wykaże się spełnieniem warunków określonych w punkcie tr niniejszej SIWZ, złożona oferta
zostanie zakwalifikowana do dalszej analizy.

7. Zamawiający zobowią.zany jest odrzució ofertę (aft. 89 ustawy Prawo zamówięń publiczrych), jeżeli:
a)jest niezgodna z ustawą
b) jej treść nie odpowiada treści Specylrkacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeŻęniem art.87 ust.2 pkt.3
ustawy Prawo zamówień publiczrrych'
c) jej złoŻenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zyvalczanil nieuczciwej
konkurencji,
d\zawieraruĄco niskącenę w stosunku do przedmiofu zamówienia,
e)została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w posĘpowaniu o udzielenie zamówienia lub
niezaproszonego do składania ofert,
f)zawiera błędy w obliczeniu ceny,

8. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zavłiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o
któĘ mowaw art.87 ust.2 pkt.3 ustawy Prawo Zamowień Publiczrrych,

9. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

xlx. INT',oRMAcJE o FoRMALNoŚcrłcrr, JAI(fE PoWINNY zosTAĆ DoPEŁMoNE Po
WYBORZE OF'ERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PTJBLICZNBGO.

1. Niezrvłoczrie po wyborze najkorrystniejszej oferry Zamavliający zawiadomi Wykonawców, ldórzy
złoĘLi oferty' o:

a) wyborze najkorzystniej szej oferty,
b)Wykonawcach, których oferty zostĄ odrzucone,
c)Wykonawcach,ktorzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia.
d)terminie określonym zgodnie z art.94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po którego upływie

umowa w sprawie z-amowieniapublicznego możebyć zawarta.
2. Umowa z Wykonawcą którego ofertia zostanie :uzl;Iana za najkorzystniejszą zostanie za-warta w terminie
nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej ofeĄ, jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art.27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób, zzastrzeżeniem art.94 ust' 2 ustawy Prawo zamiwieśt
publicznych (Zarnawiający moŻe zawrzeó umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
wskazanych terminów, jeżeli w postępowaniu o udzie(enie zalnowienia w przypadku trybu przetargu

- zamowienie realżowane '' ramach proiet<tu słrELrr A BAŁTYCKIEGo
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a)
b)

nieograniczonego złożono Ęlko jedną ofeńę' lub w postępowaniu o udzielęnie zamówienia nie odrzucono
żadnej oferty oraz nie wykluczono zadnego wykonawcy.

3. Informację o wyborze najkorrystniejszej oferly zostanie zarnieszczona:
na stronię internetowej Zamaw iaj ąc e go,

w miejscu publicznie dostępnym (na tablicy ogłoszeń) w siedzibie Zamawiającego.
4. Zarnawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcąna warunkach określonych w:

a) Specyfikacji Istotrrych Warunków Zamówienia,
b) złożonej ofercie,
c)wzorze umowy' stanowiącym Załącmiknr 6 do SIWZ.

5. W przypadku gdyby wyłonioĘa w prowadzonym postępowaniu oferta została złoŻota przez dvłóch lub więcej
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publiczrego, Zamavłiający zaŻąda umowy
regulującej wspóĘracę Ęch podmiotów przed przysĘlieniem do podpisania umowy o zamówienie publicane.

Termin, na jaki została zawarta umowa Wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na
wykonanie zamówienia.

6. W przedmiotowym postępowaniu nie wymaga się zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7. Zanavtiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

)oL WYMAGANIA DoTYCZĄCE NALEżYTEGo Z,AB&Z,PIECZEIYIA UMowY w SPRAWIE
ZAMÓWIENIIA PUBLIczl[EGo.
Zamavłiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

XXI. ISTOTNE WARTINKI UMOWY
1. Wszelkie warunki umowy istotne dlaZamavłiającego sązawarte w projekcie umowy' stanowiącym zaŁącmik

nr 6 do SIWZ.
Ż. Niedopuszczalne pod rygorem nieważności sątakie istotne zmiany postanowień zawafiej umowy w stosunku

do treści oferty, na podstawie któĘ dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że nasĘlią następujące warunki
zmiany umowy:
- ceny ulegają mrianie w przypadku zmian (także obnizka) podatku VAT bezpośrednio rwiryanych z
przedmiotem zamówienia.

xxII. PoUCZENIE o ŚRoDKACII oDwoŁAwCZYCH PRzYsŁUGUJĄcYcH wYKoNAwCY
1. Wykonawcy, atakże innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał intęres w uzyskaniu danego zamówienia,

który poniósł lub może ponieśó szkodę w wyniku naruszenia ptzez Zamawiającego przepisów ustawy
prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007t.,Nr 223, poz. 7655 z późn. zm.) przysługują środki ochrony
prawnej wynikające z art' 180 i naĘpne, z uwzględnieniem Ębu niniejszego posĘpowania oraz
ograniczeń wynikających z wartości zamówienia.

Ż. w niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: opisu sposobu
dokonywania oceny spehriania warunków udziału w poĘpowaniu, wykluczenia odwołującego z
postępowania o udzielenie zamówienią odrzucenia ofeĘ odwołującego.

3. odwołanie powinno wskazywaó czynnośó lub zaniechanie crynności zamawiającego' któĘ zarzuca się
niezgodność z przspisami ustawy, zavłierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określaó Ądanie oraz
wskazywać okoliczności faktycznę i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się w terminach wskazanych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych do Prezesa
Krajowej Izby odwołavłczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elekhonicznym weryfftow anp 7A pomocą wazlego kwalifikowanego ceĄrfikatu.

5' odwołujący przesfa kopię odwołania Zamav,iającemu przed upĘwem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapomać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iz

Zamówięnię realizowanę w ramach projektu SATELITARNA KoNTROLA ŚRoDowISKA MoRZA BAŁTYCKIEGo
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zamawiająey mó$ zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienią jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocąjednego ze sposobów

określonych w art'Ż7 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkaniazamawiającego.
7. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia lzby,

przeslając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. ZłoŻenie skargi w placówce pocztowej operatora
publicznego jest równoznacnle z jej wniesieniem'

xx[I. PosTANowIENIA KoŃCowE
1. Wszelkie rozliczeniapomiędzy Zarnavłiającym i Wykonawcami powinny odbywaó się w walucie polskiej

PLN.
Ż. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ dla Wykonawców mają zastosowanie przepisy:
a) ustawy zŻ9 stycmiaŻ}}4 r. Prawo zamówień publicznych fi.t .Dz.U. z2007r. Nr 223 poz. |655 zze zm.)o

b) Kodeksu Cywilnego.

Sopot, dn.Ż5 maja20l0 r.

Podpisy członków Komisji:

a\

Przęwodn ic zący .......''.'...'.'*:'

Członek

L..,, t

,ińr.ru.r.ul,.;Lp-u-.{l,r,*

Członek (Sekretarz) ....ł.łlł*n r*,ł.V.*

Zamówienie realizowane w ramach projęktu SATELITARNA KONTROLA SRoDowISKA MORZA BAŁTYCK1EGO
(SatBaĘk)
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INNOWACYJNA
GOSPODARKA
NARoDoWA mATEGIA sPÓJNoścl

UIIIA ET'f,OPEISI(A
EuRoPEJsKl FUNDUsŻ

NOZWOJU REGIONATNEGO ffi
Załączniknr l

pieczątka Wykonawcy
miejscowośó i data

FORMULARZ OFERTOWY
Niniejsrym oświadczamy, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę przyrządu do monitońngu

zawartości węgla cząsteczkowego (black carbon) w aerozolu atmosferyczrrym metodą pomiaru osłabiania światła

dla Inst5rtutu Oceanologii Polskiej Ąkademii Nauk w Sopocie, ofertę przetargową składa:

Q,{azwa wykonawcy/ów)
- składamy niniejszą ofeńę przetargowąwe własnym imieniu*
- jako partner konsoĘum zarzndzanego przez*

(nanła lidera)
* niepotrzebne slcreślić
Potwierdzamy,iżnie uczestnic4łny w jakiejkolwiek innej ofercie doĘczącej tego samego postępowania.

Oferujemy dostawy w okresie ..... od dnia podpisania umowy.
Termin płatności za poszczególną wykonaną dostawę zrealizowaną zgodnie z zapotrzebowaniem
Zamawiającego wynosi 30 dni od daty otrrymania faktury.

4. Oświadczamy, Że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamowienia i nie wnosimy do niej
zastrzeŻen.
oświadczamy, Żę Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
oświadczamy, Że u'ważarny się za związanych niniejszą ofertą na czaLs 30 dni od upĘwu tęrminu składania
ofert.
Akceptujemy warunki umowy, zgodnie ze wzotem stanowiącym załączn1k nł 6 do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamowienia. W prrypadku wyboru naszej oferly zobowiąĄemy się do zawarcia umowy według
przedstawionego wzoru' w wyznaczonym przez Zamavłiającego terminie'
Zamierzamy / nie zamięrzamyx powierryó podwykonawcom następującączęść zamówienia:

1.

2.

5.

6.

7.

8.

* niepotrzebne slcreślic

9. W przypadku wyboru
będzie podpisana przezi

naszej oferty do realizacji w/w zamówienia publicmego umowa ze strony Wykonawcy

( podać imiona i nazwiska oraz stanowislrn )

naleznośó z $ńu wykonania umowy naleĘ przekazaÓ na :

( podać ną?/yę Banku i numer konta )
10. Internetl iirĘ:,/l

SATELITARNA KoŃTRo LA Śnonow I srł M o RZA BAŁTYiK| Ec ó
(SatBaĘk)

I7

Zamówienie realizowane w ramach projektu



INNOWACYJNA
GOSPODARKA
NARÓDoWA mATEclA spÓNoścl

_#r#ffiffiffi8

I 1. e-mail Fax:

L2.Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: ............

podpis ipieczĄka Wykonawcy lub osoby upowaźnionej

-zamówienie 

realizowane w ramach projektu SATELITARNA KONTROLA sRoDowISKA MORZA BAŁTYCKJEGO
(SatBaĘk)
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Załączniknr2

pieczątka Wykonawcy

miejscowość i data

F'ORMT]LARZ OFERTOWO-CENOWY

Wartość netto oferty wynosi: ... zŁi.../100 gr. Podatek VAT (... %) wynosi .zł i ....../100
gr.
Cena oferty wrtzpodatkiem vAT ........ złi...1100
słownie zł.z .....

(podpis i pieczątkaWykonawcy lub osoby upowaŻnionej)

l9



Załączniknr3

pieczątka Wykonawcy

miejscowość i data

oŚwIADczENIE o SPEŁNIENIU wARUl{Kow UDZIAŁU w PosTĘPowANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę prryrządu do monitoringu

zawartości węgla cząsteczkowego (black carbon) w aerozolu atmosferycznym metodąpomiaru osłabiania Światła dla InsĘtufu

oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie (nr postępowania: Io/DTl1389/2010) oświadczam' Źe Wykonawca, którego

reprezentuję spehria warunki udziału w postępowaniu o udzielenię zamówienia publiczrrego, tj:

l. posiada wiedzę i doświadczenie w postaci naleĄltego wykonania, a w prztrryadku świadczęń okresowych lub
ciągĘch równieŻ wykonywania, co najmniej dwóch dostaw prz;yrządów do monitoringu zawartości węgla
cząsteczkowego (black carbon) w aerozolu atmosferycznym metodą pomiaru osłabiania światła, w okresie
ostatrrich trzech lat przed upł}łvem terminu składania ofert*,
lub
nie dysponuje zasobami niezbędnyni do realizacji niniejszego zamówienia w w/w zakresie i na udowodnienię
Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi do rea|izacji zamówienia na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zarnówienia, zasobami innego podmiotu' przedstawia następujący dokument:

* ni ep otr z e b ne s kr eś l i ć
2. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia -

zapewniającymi wykonanię zamówienia *,

lub
nie dysponuję zasobami niezbędnymi do realizacji niniejszego zamowięnia w w/w zakresię i na udowodnienie
Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi do realizacji zamówienia na okręs korzystania znich przy
wykonaniu zamówienią zasobami innego podmiotu, przedstawia następujący dokument:

*niep otrz ebne skreślić
3. posiada sytuację ekonomicmą* i finansową* zapewniającąwykonanie zamówienia*

lub
nie dysponuje zasobami niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia w za}<ręsie sytuacji finansowej na

udowodnienie Zamawiającemr1 iż będzie dysponował niezbędnymi do realizacji zamówienia na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia' zasobami innego podmiotu, przedstawia nasĘpujący
dokument:
* niepotrzebne skreślić

podpis i pieczątka Wykonawcy
lub osoby upoważnionej

niepotrz ebne slrreśI ić *
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Załączniknr 4

pieczątka Wykonawcy

miejscowoŚć i data

oŚwlłoczBNIrn
o BRAKU PoDsTAw Do WYKLUCZENIA Z PosTĘPowANIA

NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNIYCH

Prąystępując do udziafu w postępowaniu o udziełenie zamówienia publiczrego na dostawę przyrządu do monitoringu
zawartoŚci węgla cząsteczkowego (black carbon) w aerozolu atmosferycznym metodąpomiaru osłabiania światła dla Ins$łufu
oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie (nr postępowania: Io/DT/1389/20i0) oświadczam' że Wykonawca, którego
reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielęnię zamówięnia publicznego' na mocy art. 24 ust' 1 z dnia29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (i.t. Dz.U. z2007 r.,w 223,poz. 1655 zpóźn. mt.), zgodnie zktórym z
postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) Wykonawców, którzy vłyrządzlli szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została
stwierdzona orzęczsnięm sądu, które uprawomocniło się w okresię 3latprzed wszczęciem postępowania;
b) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców,
którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 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, rozłozenie naraw zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) osoby fuyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popehrione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienią przestępstwo przeciwko pmwom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przeciwko Środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŻe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowarrej grupie albo
mviązku mających na celu popehrienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
e) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano Za przestępstwo popehrione w związku z postępowaniem o
udzięIęnię zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przęStępstwo popełnione w
celu osiągnięcia korzyŚci majątkowych, atakŻe Za przęSĘpstwo skarbowe lub przestępstwo udziafu w zorganizowanej grupie
albo zwiąku mających na celu popeŁrienie przesĘpstwa lub przestępstwa skarbowego;
f) spółki parhrerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano Za przestępstwo popeŁrione w rwiąrku z
postępowanięm o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwą przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popeŁrione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, atakŻe Za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziafu
w zorganlzowanej grupie albo związku mających na cęlu popehienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
g) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo_akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w zwiryku z postępowaniem o udzielęnie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przesĘpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub innę przestępstwo popeŁrione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŻe za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zotganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
h) osoby prawnę' których urzędującego członka organu zaruądzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
rwiązktl z postępowaniem o udzięlenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwą pzestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełrione w cęlu osiągrrięcia korzyści maj ątkowych , a takŻe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na cęlu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
i) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz abiegania się o zamówienia na podstawie przępisów o
odpowiedzialności porłmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

zt



Załącznik nr 5

pieczątka Wykonawcy

miejscowość i data

oŚwIADCzENIE
WYKAZ WYKoNANYCH LuB WYKoNYWANYoHPRZEZ wYKoNAwcĘ DosTAw

wkuwykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykon1rvanych dostaw przyrządów do
monitoringu zawartości węgla cząsteczkowego (black carbon) w aerozolu atmosferycznym metodąpomiaru osłabiania światła

w zakresie niezbędnym do wykazania spehienia warunku wbdzy i doświadczenia, w okresię ostatnich trzechlatprzed
upływem do terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzeruadziałalności jest krótszy - to w tym okresie - z podaniem ich

wartości, przedmioĘ dat wykonania i odbiorców (minimum 2 dostawy)

L.p. Nazwa, adres i telefon Odbiorcy

opis przedmiotu zamówienia: należy
podać realizowane dostawy

przyrządów do monitoringu
załr arłości węgla cąsteczko we go

(btack carbon) w aerozolu
atmosferycznym metodą pomiaru

osłabiania światła do badań
środowiskowych i ich rodzai

Terminy realizacji
(termin rozpoczęcia i
termin zakończenia

jeżeli zostało
zakończone)

Wańość
zamówienia brutto

I

2

3

4

5

6

7

(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upowa:źnionej)
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Załączniknr 6
UMOWA nr ............. 2010 - PROJEKT

za'wartaw dniu w Sopocie w Ębie art.39 ustawy zdnia29 stycmiaŻ004 t. Prawo zamówień
publicznych (ednolity tekst ustawy Dz'U. zŻ007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.)

pomiędzy:
InsĘrtutem oceanologii
T\^lanym w dalszej części
Dyrektora -
a
podmiotem gospodarczym ........ z siedzibą

Potskiej Akademii Nauk w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 55,81-7t2 Sopot
niniej szej umowy ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym przez:

zaĘestrowanym w

posiadającym NIP REGON
zł,tafiym w dalszej części niniejszej.umowy WYKoNAWCĄ reprezentowanymprzęz:

o następującej treści:
$1

Podstawą za,warcia niniejszej umowy jest wybór najkorzystniejszej ofeĄ wyłonionej w trybie przetargu

nieograniczonego nr IolDT/l389l20la zgodnie z ustawą z dnia29 sĘcmia2004 r. Prawo zamówień publiczrych

fi.t. Dz.U. 220A7 r. Nr 223 po2.1655 ze zm.).

$2
Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa ,prryrządu do monitoringu zawańości węgla cząsteczkowego
(black carbon) w aerozolu atmosferycznym metodą pomiaru osłabiania światła''; dla InsĘrtutu oceanologii
Polskiej Akademii Nauk w Sopocie według rodzaju, ilości i ceny określonej w załączonym formularzu cenowo-
ofertowym (ZałącznLki nr 2 do SIWZ), stanowiącym integralną część umowy.

$3
Dostawa towaru wymienionego w $ 2 nasĘti w ciągu czterech tygodni od daty podpisania umowy.

s4
1. Wartośó wykonania przedmiotu umowy ustala się na podstawie cen jednostkowych zgodnie ze złoŻoną ofertą

1. ii. l]::: :*"'* ::* :,..::"t$::r 
VAT w wysokości zł ( słownie :

ss
l ' Strony postanawiaj ą że zapłata za dostarczony towar odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej dla

InsĘtufu oceanologii PAN w Sopocie po dokonaniu odbioru dostawy przez Zamawiającego. Wykonawca
określi nafaktarze nazwę dostarczonego towaru zgodnie zSIWZ.

2. Należrość regulowana będzie przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy
po otrzymaniu zamówionego towaru w

terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej przezWykonawcę.
3. Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za nieterminowązapłatę.

$6

1. Wykonawca zapłaci Zarnawiającemu kary umowne w wysokości 0,5 Yo od wańości brutto zamówienia
kaŻdy dzieil' rwłoki w dostawie.
2. Zamawiający zastrzega możliwośó dochodzenia odszkodowania przewyŻszającego wysokośó ilw kar na
zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

$7
W razie wystąpienia istotnej miarry okoliczności powodującej, Że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, cze1o nie mozna było przewidzieó w chwili zawatcia niniejszej umowy, ZamawiĄący moze odsĘlić
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca moŻe Ądaćjedynie wynagrodzenia naleznego mu z q.fułu faktycnie dostarczonego towaru.

se
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1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

Ż. Niedopuszczalne pod rygofem nieważności są istotne zrniany postanowień zawartej umowy oraz
wprowadzenie do niej nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, chyba ze:

- ceny ulegają zmianie w pr4ypadku i na skutek zmian (alrże obniżka) podatku VAT bezpośrednio zwięanego z
przedmiotem zamówienia.

s10
Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie moze dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej
umowy na osobę trzecią.

s11
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrrygane będą w drodze negocjacji, a w
przypadku nięmozności osiągnięcia porozumienia, sprawy sporne będą rozstrzyganę na drodze sądowej przez sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

s12
W sprawach nieuregulowanych pośtanowieniami niniejszej umowy będąmieó zastosowanie przepisy :

a/ Prawozamówieńpublicznych(ednolĘtekstustawyDz.U.z2007r.NrŻŻ3poz.1655zezm.).
b/ Kodeksu Cywilnego.

$13
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego Ż egzemplarze d|a Zamavłiającego i jeden
e gzemplar z dla Wykonawcy.

ZA]V{AWLĄJĄCY WYKONAWCA

AKCEPTUĘ wZoR UMowY

(podpis ipieczątka Wykonawcy lub osoby upowaŹnionej)

Załączniki do umowy:
1. ofęrta Wykonawcy złoŻona przez WYKoNAWCĘ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetafgu nieograniczonego -

Io/DT/1389/Ż010

Ż4


