
Sopot: Dostawa SPRZĘTU I WYPOSAZENIA GASTRONOMICZNEGO PENTRY
ORAZ KUCHNI STATKU NAUKOWO-BADAWCZEGO S/Y OCEANIA

Numer ogłoszenia: 135185 - 2010; data zamieszczenia: 26.05.2010
OGŁOSZENIE o ZAMOWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia : obowiązkowe.

ogłoszenie dotycry: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut oceanologii PAN 
' 
ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712

Sopot, woj. pomorskie, tel. 058 55I728I, faks 058 5512130.

. Adres strony internetowej zamawiającego: www.iopan.gda.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut Polskiej Akademii Nauk.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) oKRnŚr,nNrn PRZEDMIoTU ZAMOWIENIA

il.1.1) Nazwa nadana zamówieniaprzez zamawiającego: Dostawa SPRZĘTU I

WYPOSAZENIA GASTRONOMICZNEGO PENTRY ORAZ KUCHNI STATKU
NAUKOWO-BADAW CZEGO S/Y OCEANIA.

II.l.2) Rodzaj zamówienia : dostawy.

II.1.3) określenie przedmiotu orarz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przędmiotem
zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu i wyposazenia gastronomicznego pentry
oraz kuchni statku naukowo-badawczego s/y oceania wIaz zudziałem w montazu (główny
kod CPV: 39221000-7 Sprzętkuchenny, 39141000-2 Meble i wyposażenie kuchni,
39143200-8 Meblę do jadalni' 45421151-7Instalowanie kuchni na wymiar) w asortymencie,
parametrach i iloŚciach wskazanych w formularzu ofęrtowo - cenowym stanowiącym
Załączn1knt Ż do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówtenia, dla
Zamawiającego Instytutu oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, ul. Powstańców
Warszawy 55, 81-7 12 Sopot.

2. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi:

2.1. WyposaŻenie pentry: a. szaki wiszące (CPV: 39173000-5 Meble do przechowyrvania) b.

stół roboczy (CPV: 39151200-7 Stoły robocze) c. stół zę zlewem (CPV: 3915IŻ00-7 Stoły
robocze) d. młynek koloidalny (CPV: 42996100-5 Rozdrabniarki) e. separatot tłuszczu (CPV:
429l2000-2Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy) f. bateria
prysznicowa sztorcowa z wylewką (CPV: 42130000-9 Krany, kurki, zawory i podobna
armatura) g. stół z szafką(CPV: 39173000-5 Meble do przechowy'wania) h. stół roboczy z



Szufladami i miejscem na zmyrvarkę (CPV: 39151200-7 Stoły robocze) t. zmywarka
podblatowa - ze standardowym wyposazeniem (CPV: 39713100-4 Zmywarki do naczyń) j.
automatyczny uzdatniacz wody (CPV: 42912300-5 Maszyny i aparatura do filtrowania lub
oczyszczania wody) k. szafa chłodnicza podblatowa (CPV: 39711130-9 Chłodziarki) 1.

uchwyt wiszący natalęrzę (CPV: 39221190-5 Stojaki nanaczynia) ł. uchwyt wiszący na
kubki (CPV: 39221190-5 Stojaki nanaczynia) m. mikrofalówka (CPV: 39711362-4 Kuchenki
mikrofalowe) o. opiekacz (CPY: 42214000-9 Piece kuchenne, suszarki do produktów rolnych
or az urządzenia do gotowania lub pod grzewania)

2.2. Wypos uŻente kuchni :

a. stoły robocze (CPV: 39151200-7 Stoły robocze) b. stół zę zlewęm 2-komorowym z półką
(CPV: 39151200-7 Stoły robocze) c. szafki wiszące (CPV: 39173000-5 Meble do
przechowywania) d. okap (CPV: 4252l000-4Urządzetia do odprowadzanta dymu) e.

separator tłuszczu (CPV: 429l2000-2Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczatia
cieczy) f. patelnia elektryczna (CPV: 42214000-9 Piece kuchenne, suszarki do produktów
rolnych orazutządzenia do gotowania lub podgrzewania) g. kuchnia elektryczna (CPV:
3971136I-7 Kuchenki elektryczne) h. piec konwekcyjno-parowy (CPV: 42214100-0 Piece
kuchenne) i. podstawa pod piec konwekcyjno-parowy (CPV: 42214100-0 Piece kuchenne) j.
automatyczny uzdattiacz wody (CPV: 42912300-5 Maszyny i aparatura do f,rltrowania lub
oczyszczania wody) k. stół cltłodntczylmroźniczy z agtegatem na dole (CPV: 39711130-9
Chłodziarki) l. napęd maszyny wielofunkcyjnej (42900000-5 Rózne maszyny ogólnego i
specjalnego przezflaczenia) ł. przystawka do rozdrabniatia jarzyn (CPV: 397II2I0-4
Rozdrabniacze żywnoŚci) m. przystawka do ubijania (CPV: 397II200-1 Roboty kuchenne) n.
przystawka do mielenia mięsa (CPV: 397II2I0-4 Rozdrabniacze Żywności) o. przystawka do
krojenia (CPV: 42215110-0 Krajalnice do chleba) p. przystawka do ostrzenia (CPV:
397 11200-1 Roboty kuchenne).

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówieniazawafty jęst w formllarzu ofertowo - cenowym
- specyfikacji wyposażenia' stanowiącym ZaŁączntknr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienta.

4. W ramach ceny oferty Wykonawca dostarcza zamówiony towar na statek Zamawiającego,
który będzie znajdował się w Gdańskiej Stoczni Remontowej im. J. Piłsudskiego Spółka
Akcyjna z siedzibąw Gdańsku, ul. Na ostrowiu nr 1, 80-958 Gdańsk orazbierue udziałw
montażu wyposażenia kuchni orazpentry,pIzy pomocy wykonawcy remontu statku, w
spo s ób umozliwiaj ący dziaŁanie te go wypo sazenia.

5. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi transport, wniesienie , rozładunek dostarczonego
wyposazenia na statek Zamawiającego' a także opakowanie t ubezpieczenie w czasie dostawy
do miejsca instalacji (statku) oraz ewentualne magazynowanie przez okres dostępnoŚci do
realizacjimontaŻu,udział w instalacji wyposażenia (mebli ivządzen gastronomicznych) ptzy
pomocy wykonawcy remontu statku, uruchomienie sprzętu i szkolenie pracowników
Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu i wyposażenia, atakże gwarancję i serwis
gwarancyjny, które to świadczenie Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie.

6. Zamawiający wymagaudzielenia minimum l2-miesięcznej gwarancji na wyposazenie i
sprzęt od daty zainstalowania sprzętu potwierdzonej protokołem uruchomienia sprzętu,
minimalnego czasu reakcji na serwisu na zgŁoszenie usterki - do 48 godzin od telefonicznego
lub faksowego zgłoszenia oraz zapewnienia, Że trzy naprawy gwarancyjne tego Samego



podzespołu kwalifikują sprzęt do wymiany na nowy - równowazny. Karty gwarancyjne oraz
instrukcje obsługi są dostarczanę v,ffaz z produktem.

7. Po stronię Zamawiającego pozostaje podłączenie okapu orazurządzeń gazovłych, atakŻe
wykonanie przyłączei elektrycznych (puszki, gniazda, Zawoty przyłączeniowe).

8. Wykonawca winien zaprojektować rozkład i umieszczenie wyposaŻenia, będącego
przedmiotem niniejszego postępowania w pomieszczeniachpentry i kuchni orazprzedstawió
proj ekt do pi semne go uz godni enta Zamawiaj ącemu.

9. Przewidywany przezZamawiającego układ kuchni i pentry oraztchzabudowy przedstawia
szkic na Rysunkach stanowiącychZałączniki nr 7 i 8 do niniejszej Specyfikacji.

10. Wykonawca moze dokonać wizji lokalnej kuchni i pentry statku. W związku z ciryłą
eksploatacją statku' wyzndcza się następujące terminy wizji lokalnych na statku s./y oceania:
od dnia 27 maja - do dnia 2 czerwcaŻ}I} r. w godz. 09:00 do 15:00. Wizja lokalna odbędzie
się w miejscu cumowania - to jest Port Gdański, Nabrzeżę ZboŻowe, ul. Starowiślna.

II. Zamawiający nie dopuszcza częściowego składania ofert.

12. Wykonawcaptzedstawia ofertę zgodnie Z wymogami określonymi w SIWZ' Propozycje
rozwiązan alternatywnych (wariantowych) nie będąbrane pod uwagę. Zamawiąący nie
dopuszcza możliwo Ści składania ofęrt wariantowych.

13. Zarnauliający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających (art.67 ust. 1 pkt. 7
ustawy Prawo zamówień publicznych).

14. Zamawiający nie przewidlĄe zawarcia umowy ramowej.

15. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonęjest w trybie przetargu
nieograniczonego' na podstawie ustawy z dnta29 styczntaZ})4 r. Prawo zamówien
publicznych (t. Dz.U . z 2007 r. Nt 223 , poz. 1655 ze zm.) o wartości zamówienia
nieprzekraczającej kwot określonych Rozporządzeniem PrezesaRady Ministrów z dniaZ3
grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartoŚci zamówieioraz konkursów, od których jest
uzaleŻniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi oficjalnych Publikacji Wspólnot
Europejskich (Dz.U. Nr 224, poz. 117 95)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

il.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.22'10.00-7,39.I4.I0.00-2,39.14'32.00-8,
4s.42.11.5r-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się zlożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Cry dopuszcza sięzłożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAy TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKoNANIA: Zakonczenie:
30.1 1.2010.



SEKCJA III: NFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

ilr.l) wADruM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

rrr.2) zALrczKI

. Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI aDZIAŁU w POSTĘPoWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DoKONYWANIA oCENY SPEŁNIANIA TYCH wARUNKow

. ilI.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalnoŚci lub czynnoŚci,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o nie dotyczy
. III.3.2) Wiedza i doświadczenie

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o co najmniej jedna dostawa sprzętu gastronomicznego o wartości minimum
100.000'00 złnetto

. III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o oŚwiadczenie, ze Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu -

według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ,
. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o nie dotczy
. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o oŚwiadczenie, ze Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu -

według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ,

III.4) INFoRMACJA o OŚWIADCZENIACH LUB DoKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYC wYKoNAwCY w CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
wARUNKow UDZIAŁU w POSTĘPoWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART.24 UST. 1 USTAWY



III.4.1) W zakresie wykazania spełnianiaprzez wykonawcę warunków' o których
mowa w art. 22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

. wkaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do
v'rykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczęnia w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŻeIi okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu' dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego' Że tę dostawy lub usługi zostały wykonane lub są
wykonyrvane naleŻycie

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy, na|eży przedlożyćz

. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŻeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczęnua w
oparciu o ań. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy' wystawiony nie wcześniej niŻ 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczęnie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert' a w
stosunku do osób ftzycznych oświadczenie w zakresie art. Ż4 ust. l pkt 2
ustawy

. aktualnę zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub
zaświadczenie, Że uzyskał ptzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
Iub rozłoŻenie na raĘ zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzjt właściwego organu - wystawione nie wcześniej niz 3

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

. aktualne zaśwtadczenie właściwego oddziału ZaMadu Ubezpieczen
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenta Społecznego
potwierdzające, Że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, żę uzyskał
przewidziane prawem zwolnienię, odroczenie lub rozłoŻenię na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niz 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III. 4. 3 ) Dokumenty podmiotów zagr aniczny ch

Jeżęli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkaniapoza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju' w którym ma siedzibę lub miejsce
zamie szkani a p otwi erd zaj ący, Że ;



nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niŻ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamowienia albo
składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo Że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłoŻenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej
niz 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzęczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie -
wystawiony nie wcześniej niŻ 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków "o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 oń pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

lv.l) TRYB IJDZTELENIA ZAMOWIENIA

Iv. 1. 1) Tryb udzielenia zamówien iaz przetarg nieograniczony.

rY.z) KRYTERTA OCENY OFERT

Iv.2.1) Kryteria oceny ofert: nainiŻszacena.

Iv.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMTANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
ofertyo na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Iv.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.iopan.gda.pllbip
Specyfikację istotnych warunków zamówieniamożna uzyskać pod adresem: Instytut
oceanologii PAN ulPowstańców Warszawy 55 8I-7I2 Sopot.

Iv.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 07.06.2010 godzina 09:30, miejsce: Instytut oceanologii PAN ulPowstańców
Warszawy 55 8I-7I2 Sopot sekretariat.

Iv.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).


