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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
TRYB POSTĘPOWANIA: PRZETARG NIEOGRA|{ICZONY

o waftości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia23
grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzaleŻniony obowiązek
przekazywania ogłoszeń Urzędowi oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz.U. Nr 224, poz. 1795)'

przeprowadzony na podstawie ustawy z dnia29 sĘcznlaŻ004r. Prawo zamówień publicznych (i.t. DZ.U. z2O0]r.
Nr 223, poz. 1655 ze zm.)

na dostawę:

SPRZĘTU I WYPOSAZENIA GASTRONoMICZNEGO
PENTRY ORAZ KUCHNI

STATKU NAUKOWO-BADAWC ZEGO S/y,,OCEANIA"

Kod CPV:
3 9221 0 00 -7 Spr zęt kuchenny

39141000-2 Meble i wyposażenie kuchni
39143200-8 Meble do jadalni

45421151-7 Instalowanie kuchni na wymiar

dla INSTYTUTU OCEANOLOGII
POLSKIEJ AKADEMII NAUK

\v SOPOCIE



I. oPIs PRZEDMIoTU ZAMÓwrnNrł
l' Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia gastronomicznego

pentry oraz kuchni statku naukowo-badawczego s/y ,,oceani a'' wraz i iariuł"^ wLontażu (główńy
kod CPV: 39Ż21000_7 Sprzęt kuchenny, 3g141000-2 Meble i wyposaŹenie kuchni, 3g143Ż00-8Irrieble do
.iadalni, 454Ż1l 51-7 Instalowanie kuchni na wymiar) w asortymóncie, parametrach i ilościach wskazanychw fonnularzu ofertowo - cenowym stanowiącym Załącznk nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, dla Zamawiającego in.tytutu ó;;"l;gł p"l'Li"i Akademii Nauk-w Sopocie,
ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot.

2. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi:
2. L Wyposazenie penlry:

a. szafki wiszące (CPV: 39173000-5 Meble do przechowywania)
b. stół roboczy (CPV: 39l51Ż00-7 Stoły robocze)
c. stół ze zlewem (CPV: 39151200-7 StoĘ robocze)
d. młynek koloidalny (CPV: 4Ż996100-5 Rozdrabniarki)
e' Separator tłuszczu (CPV: 42912000-Ż Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania
cieczy)
f. bateria prysznicowa sŻorcowa z wylewką (CPV: 4Ż130000-9 Krany, kurki, zawory i podobna
armatura)
g. stół z szafką(Ci'V: 39173000-5 Meble do przechowywania)
h. stół roboczy z szufladami i miejscem na zmywarkę (ćpv: 3gtstzoo-l Stoły robocze)
i. zmywarka podblatowa - Zę standardowym wyposażeniem (CPV: 39113100-4 Zmvwarki do
naczyit)
j' automatyczny uzdatniacz wody (CPV: 4Ż912300-5 Maszyny i aparatura do filtrowania lub
oczyszczania wody)
k' szafa chłodnicza podblatowa (CPV: 3g111130-9 Chłod zlarki)
l. uchwyt wiszący natalęrze (CPV: 39221190-5 Stojaki nanaczynia)
ł. uchwyt wiszący na kubki (CPV: 39221190-5 Stojaki nanacĘnia)'
m. m i krofalówka (C PV : 397 1 1 3 62-4 Kuchenki m ikrofalowe)
o' opiekacz (CPV: 42Ż14000-9 Piece kuchenne, suszarki do produktów rolnych orazurząd,zenia do
gotowan ia lub podgrzewania)

2.2. W}'posażęnię kuchni:
a. stoĘ robocze (CPV: 39151200-7 Stoły robocze)
b. stół ze zlewem 2-komorowym z półką (CPV: 39151200-] Stoły robocze)
c. szafki wiszące (CPV: 39173000-5 Meble do przechowywania)
d. okap (CPV: 42521000-4 Urządzenia do odprowadzania aymuj
e' separator tŁuszczu (CPV: 4291Ż000-Ż Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania
cieczy)
f' patelnia elektryczna (CPV: 4Ż214000-9 Piece kuchęnne' Suszarki do produktów rolnych oraz
urządzenia do gotowania lub podgrzewania)
g. kuchnia elektryczna (cpV: 39711361-7 Kuchenki erektryczne)
h. piec konwekcyjno-parowy (CPV: 42Ż14100-0 Piece kuc-henne)
i. podstawa pod piec konwekcyjno-parowy (CPV: 42214100-0 piece kuchenne)j' automatyczny uzdatniacz wody (CPV: 42912300-5 Maszyny i aparutura do filtrowania lub
oczyszczania wody)
k. stół chłodnlczylmroźniczy z agregatem na dole (CPV: 397ll. napęd maszyny wielofunkcyjnej (42900000-5 Różne
przeznaczenia)

1130-9 Chłodziarki)
rnaszyny ogólnego i specjalnego

ł. przystawka do rozdrabniania jarzyn (CPV: 3g'711210-4 Rozdrabniaczeżywności)
m. przystawka do ubijania (cpv: 39711200-r Roboty kuchenne)
n. przystawka do mielenia mięsa (CPV: 39711Ż10-4 Rozdrabniaczę Ąwności)
o. przystawka do krojenia (CPV: 42Ż15110-0 Krajalnice do chleba)
p. przystawka do ostrzenia (cpv: 39i11200-l Roboty kuchenne).3' Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawaĘ jest w fórmu|arzu ofertowo - cenowym - specyfikacji

wyposazenia, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowięnia..4' W ramach ceny ofeĘ Wykonawca dostarcza zamówiony towar na statek Zamawiającego, który będzieznajdował się w Gdańskiej Stoczni ,,Remontowej'' im. J. Piłsudskiego Spółka łLcy.;na z siedzibą wGdańsku, ul. Na ostrowiu nr l, 80-958 Gdańsk oiazbięrzeudział w ńontazu wyposażenia kuchni orazpentry, przy pomocy wykonawcy remontu statku, w sposób umożliwiający działani^etego wyposażenia.5' W skład przedmiotu zamówienia wchodzi transport, wniesienie, ro'ła"duńek dostarczonego wyposażenia
na statek Zamawiającego' a takze opakowanie i ubezpieczenie w czasie dostawy do miejsca instalacji
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(statkLr) oraz ewentualne magazynowanie przez okres dostępności do realizacji montażu, udział w
instalacji wyposażenia (mebli i urządzefi gastronomicznych) przy pomocy wykonawcy remontu statku'
uruchomienie sprzętu i szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu i wyposażenia,
a takŻe gwarancję i serwis gwarancyjny, które to świadczenie Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić
w ofercie.

6. Zamalłiający wymaga udzielenia minimum 12-miesięcznej gwarancji na wyposazenie i Sprzęt od daĘ
zainstalowania sprzętu potwierdzonej protokołem uruchomienia sprzętu, minimalnego czasu reakcji na
serwisu na zgłoszenie usterki - do 48 godzin od telefonicznęgo lub faksowego zgłoszenia oraz
zapewnienia, że trzy naprawy gwarancyjne tego Samego podzespołu kwalifikują sprzęt do wymiany na
nowy - równoważny. Karty gwarancyjne oraz instrukcje obsługi są dostarczane wraz z produktem.

]. Po stronię Zamawiającego pozostaje podłączenie okapu oraz urządzeń gazowych, a takŻe wykonanie
p r zy ł ąc zeń e l ektryc zn yc h (p u s zk i, gni azda, Zaw ory pr zyłączeni ow e) .

8. Wykonawca winien zaprojektowaó rozkład i umieszczenie wyposażenia, będącego przedmiotem
niniejszego postępowania w pomieszczęniach pentry i kuchni oraz przedstawió projekt do pisemnego
uzgodn i en i a Zamaw iaj ąc emu.

9. Przewidywany przęz Zamawiającego układ kuchni i pentry oraz ich zabudowy przedstawia szkic na
Rysunkach stanowiących Załączniki nr 7 i 8 do niniejszej Specyfikacji.

10. Wykonawca może dokonaó wizji tokalnej kuchni i pentry statku. W nviązku z ciągłąeksploatacją
statku, wyznacza się nastĘpujące terminy wizji lokalnych na statku s./y,,oceania'': od dniazl maja- óo
dnla2 czerwla 2010 r. w godz. 09:00 do 15:00. Wizja lokalna odbędzie się w miejscu cumowania - to jest
Port Gdański, Nabrzeże Zbożowe, ul. Starowiślna'

11. Zamawlający nie dopuszcza częściowego składania ofert'
12. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie Z wymogami określonymi w SIWZ. Propozycje rozwiązań

altęrnatywnych (wariantowych) nie będą brane pod uwagę. Zamawiający nie dopuszcza moż|iwości
składan ia ofęrt wariantowych.

13. Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówięń uzupełniających (aft. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo
zamówień publ icznych).

14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
l5. Postępowanie o udzielenie zamówienia pub|icmego prowadzone jest w trybie przetargtl

nieograniczonego' na podstawie ustawy z dnia Ż9 sĘcznia 2004 r. Prawo zamówięń publicznych (t.
Dz.IJ. z2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot okreś|onych
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrow Z dnia23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot waltości zamówień
oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazyrvania ogłoszeń Urzędowi oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz.U. Nr 224, poz. 11795).

lI. TERMIN WYKoNANIA ZAMÓWIENIA
1' Wykonawca winien zaprojektować rozkład i umieszczenie wyposażenia, będącego przedmiotem

niniejszego postępowania w pomieszczeniach pentry i kuchni oraz przedstawić projekt oraz kompletne
zestawienie sprzętu i wyposażenia wraz ze szczegółowymi danymi technicznymi do pisemnego
uzgodnienia Zamawiającemu w terminie do l4 dni od dnia zawarcia umowy.

2. W związku z wykonywaniem kapitalnego remontu statku ,,oceania" Zamawiający wymaga' aby sprzęt i
wyposażenie dostępne byĘ dla Zamawiającego do ewentualnego montażu na statku od dnia 22 września
2010 r.

3. Zamawia1ący - w zaleŻności od stopnia Zaawansowania robót remontowych na statku ,,oceania'' -
począwszy od przewidywanego okresu, tj. od dnia ŻŻwrześniaŻ010 r. wezwie Wykonawcę do dostawy
sprzętu wrazz wyposazeniem bezpośrednio na statek' celem zainstalowania, w terminie do 7 dni od daty
wezwania.

4. ostateczny termin odbioru przedmiotu zamówienia publicznego obejmującego wykonanie projektu,
uzgodnienie projektu, dostawę i instalację sprzętu i wyposażenia: do dnia 30 tistopada 2010 r.

IIl. WARUNKI UDZIAŁU w PosTĘPowANIU oRAZ oPIs sPosoBU DoKoNYWANIA oCENY
SPBŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.
l . o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:

a) posiadania wiedzy i doświadczenia w postaci należytego wykonania, a w przypadku świadczęń
okresowych lub ciągĘch również wykonyrvania, co najmniej jednej dostawy sprzętu gastronomicznęgo o
waftości minimum l00.000,00 zł netto, w okresie ostatnich trzech lat przed upĘwem terminu składania
ofert;

b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- zapewniających wykonanie zamówienia;



2.
c) posiadania sy'tuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający t-lstala następujący sposób oceny warunków udziału w postępowaniu:
2.l.w zakresie warunku wskazanego w punkcie III.1.a.) - ocena spełnienia warunku nastąpi w oparciu o

przedstawione przez Wykonawcę dokumenĘ wskazanę w punkcie IV.1.1. 1 lv.l.Ż. SIWZ. Jeżeli
Wykonawca złoĘ oświadczenie o spełnieniu warunku wskazanego w punkcie III.l.a) oraz wykaz
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równiez wykonywanych dostaw w
okresię ostatnich trzech lat przed upływem tetminu 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 Załącznik nr 5 do SIWZ, zawierający co najmniej jedną dostawę sprzętu
gastronomicznego o wartości minimum 100.000,00 zł netto - Zamawiający UZna warunek za spełniony.
Jeżeli Wykonawca nie dysponuje zasobami niezbędnymi do rcalizacji niniejszego zamówienia,
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnió Zamawtającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia' w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okręs korzystania z
nich przy wykonywaniu zamówienia. ocena spełnienia warunku nastąpi w oparciu o pisemny dokument
wystawiony przez podmiot oddający Wykonawcy do dyspozycji niezbędne zasoby na okręs korzystania z
nich przy wykonywaniu zamówienia.

Ż'Ż.w zakresie warunku wskazanego w punkcie III.1.b) - ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie
przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia wskazanego w punkcie IV.l .l . SIWZ Jeżeli
Wykonawca złoĘ oświadczenie o spełnieniu warunku wskazanego w punkcie III.l.b.) - Zamawiający
uzna warunek za spełniony. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje zasobami niezbędnymi do realizacji
niniejszego zamówienia, Wykonawca w takiej sytuacji zobowlązany jest udowodnió Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowlązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi w oparciu o
pisenrny dokument wystawiony przez podmiot oddający Wykonawcy do dyspozycji niezbędne zasoby na
okres korzystania znjch przy wykonyrvaniu zamówienia.

2.3.w zakresie warunku wskazanego w punkcie III.1.c) - ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie
przedstawionego ptzęz Wykonawcę oświadczenia wskazanego w punkcie IV.l .l . SIWZ. Jeżęll
Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunku wskazanego w punkcie III.l .c.) - Zamawlający vzna
warunek za spełniony. JeŻeli Wykonawca nie dysponuje zasobami niezbędnymi do realizacji niniejszego
zamówienia, Wykonawca w takiej sy.tuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iz będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w Ęm celu
pisemne zobowiązanie Ęch podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi w oparciu o pisemny
dokument wystawiony przez podmiot oddający Wykonawcy do dyspozycji niezbędne zasoby na okres
korzystan i a z nich przy wykonywani u zamówienia.

Wykonawca moze polegaó na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŻnie od charakteru prawnego
łączącyclr go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sy.tuacji zobowiązanv jest udowodnió Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemtre zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
ZamawiającY oceni spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, określonych w
punkcie III.l, w oparciu o oświadczenia złoŻone przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu metodą
spełnia/nie spełnia.
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zostaną wykluczeni z
postępowania o udzielenie zamówienia.
w przypadku braku wymaganych oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub
dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub ich nieuzupełnienia lub w przypadku złoŻenia
oświadczeń lub dokumentów świadczących o braku spełnienia warunków ZamawiĄący wykluczy Wykonawoę
z postępowania o udzielenię zamówienia z zastrzeŻenlem art' 26 ust' 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

J.

4.

6.

5.



IV. OSWIADCZENIA I DoKUMENTY' JAI(E MAJĄ DOSTARCZYC wYKoNAwCY w CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA wARUNKow WYMIENIONYCH w PUI\KCIE II.
1. Do ofefty Wykonawcy powinni złoĘć następujące dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków

wymienionych w punkcie III:

1.1.oświadczenie. że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu - według wzoru stanowiącego
Załączt'łik nr 3 do SIWZ,

1.2.oświadczenie - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągĘch równiez
wykonywanych dostaw sprzętu gastronomicznego w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku
wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzęch latprzed upĘwem do terminu składania ofeń, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie - z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców - według wzofu stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.

2. Zamawia1ący wezwie Wykonawców, ktorzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złoŻyli pełnomocnictw, albo którzy złoŻy1i
wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenĘ zawierĄące błędy, lub którzy złoĘli wadliwe
pełnomocnictwa, do ich złożenia w Wznaczonym terminie, chyba że mimo ich złoŻenia ofefta Wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaznienie postępowania. ZłoŻone na wezwanie Zamawjającego
oświadczenia i dokumenĘ powinny potwierdzaó spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowanil oraz spełnienie. przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie
poŹniej niz w dniu, w którym upłynął termin składania ofert'

v. WYKLUCZENIE wYKoNAwCY oRAZ SPoSÓB oCENY PRZEZ ZAMAWIAJĄCBGO
SPEŁNIANIA BRAKU PODSTAW Do WYKLUCZENIA.

l. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy w oparciu o art.Ż4 ust.l ustawy Prawo
zanrówień publ icznych :

a) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienalezycie, jeŹeli
szkoda ta została stwierdzona orzęczęnięm sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 |at przed
wszczęc iem 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,.ieżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

c) Wykonawców, którzy zalegająz uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotlre, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidzianę prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłożęnie na raty zalegĘch płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) osoby flzyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowanieIn o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w cęlu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełn ien ie przestępstwa l ub przestępstwa skarbowego;

e) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przęStępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a
takŻe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związk:u mających
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

D spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku 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 związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

g) spółki komandyowę oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzie|enię zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popeŁrione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
udziału w zorganizowanej grupie albo zwięku mających na cę|u popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;



h) osoby prawne' których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano Za
przestępstwo popełnione w zwlązku 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 przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;

i) podrnioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakazubiegania się o zamówięnia na podstawie przepisów o
odpowiedzia|ności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

2' Zatnawiający oceni brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przedstawionych przez
Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wskazanych w punkcie VI. według następujących zasad:
2.1.d1a przesłanek wykluczenia wskazanych w punkcie 1 lit a), c) do i) na podstawie oświadczenia o braku

podstaw do wykluczenia, o którym mowa w punkcie VI.1 .l;
2.2.dla przesłanek wykluczenia wskazanych w punkcie 1 lit. b) na podstawie oświadczenia o braku podstaw do

wykluczenia, o którym mowa w punkcie Vl.1.1 i dokumentów, o których mowa w punkcie vl.l.2.
3. Zamawiający dokona oceny braku podstaw do wykluczenia Z postępowania na zasadzie wyklucza/nie

wyklucza.
4. o wykluczeniu Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę, którego wykluczył, podając uzasadnienie

faktyczne i prawne.
5. ofertę złożonąprzez Wykonawcę wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą'

VI. oŚWIADCZENIA I DoKUMENTY, JAIflE MAJĄ DoSTARCZYC wYKoNAwCY w CELU
WYKAZANIA BRAKU PoDsTAw Do WYKLUCZENIA Z PoSTĘPoWANIA o UDZIELENIE
ZAMOWIENIA, oKREŚLoxycrł w PUNKCIE V.
l' Do oferty Wykonawcy powinni złożyć następujące oświadczenie i dokumenty w celu wykazania braku

podStaw do wykluczeniaz postępowania o udzielenie zamówienia:
l.1.oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie aft. 24 ust. 1 ustawy Prawo

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

wcześniej niż 6 miesięcy przed upĘwem terminu składania ofert, a w stosunku do osób flzycznych
oświadczenie w zakresi e aft. Ż4 ust. 1 pkt 2 ustawy,

Ż. JeŻeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamięszkania poza tery.torium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów' o których mowa w pkt. 1.2, składa dokument lub dokument5z, wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamięszkania' potwierdzające, że nie otwarto jego 1ikwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
3. JęŻęli w miejscu zamięszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. Ż, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie
zlożone przed notariuszem, właściwym organęm sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miej sce zamieszkania.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 powinny byó wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed up\rvem
term inu składania ofert.
5. Zamawiający wezwie Wykonawców, ktorzy w określonym terminie nie złoĘli wymaganych przez
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złoĘli pełnomocnictw, albo którzy złoŻyli wymagane
przez Zalnawiającego oświadczenia i dokumenĘ zawiera1ące błędy, lub którzy złoży1i wadliwe pełnomocnictwa,
do ich złoŻenia w wyznaczonym terminie, chyba ze mimo ich złoŻenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby uniewaznienie postępowania. ZłoŻone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty
porvinny potwierdzaó spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez
oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niz w dniu, w którym upłnął tęnnin
składania ofert.

vII. WYMAGANIA DoTYCZĄCE oFERTY WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW,
oŚwIADCZEŃ, INFoRMACJI I INNYCH z 

^L 
ĄCzNIKow.

l. oferta winna zawierać:
1.1.

1.2.

wypełniony formularz ofertowy - oświadczenie ofertowe - przygotowane zgodnie z wzorem stanowiącym
Załączn|knr 1 do SIWZ
wypełniony formularz ofertowo-cenowy dla asortymentu oferowanego przez Wykonawcę - przygotowany
zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ (UWAGA! W formularzu ofertowo-cenowym
Wykonawca winien podać naTNę i Ęp sprzętu (wraz z numerem katalogowymo o ile jest nadany)
oraz producenta sprzętu oferowanego przez Wykonawcę).
Foldery reklamowe lub opisy producenta oferowanego wyposażenia i sprzętu.
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1.3.



t.4. Dokumenty i oświadczenia - wymienione w punkcie IV i VI SIWZ'
1.5. Pełnomocnictwo dla osoby, której prawo do reprezentacji nie wynika z dokumentów określonych w

punkcie VI.l.2 (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczęnia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej); pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie lub
przez Mocodawcę kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu; treść
pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności do wykonania których pełnomocnik jest
upoważniony'

1.6. Dokument pełnomocnictwa pełnomocnika występującego w imieniu podmiotów ubiegających się o
wspólne wykonanie zamówienia w przypadku składania ofeĄ wspólnej; pełnomocnictwo musi byó
złożone w formie oryginafu lub poświadczonej notarialnie kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu
|ub wyciągu z dokumentu; treśó pełnomocnictwa musi jednoznacznie określaó czynności do wykonania
któryclr pełnomocn ik j est upow ażniony .

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE oFERTY - oPIS SPoSoBU PRZYGoToWANIA OFERTY
1 . ofefta i załączniki do niej winny byc złoŻone w formie pisemnej i napisane w języku polskim w sposób

trwały np. na maszynie do pisania lub komputerze. Zamawiający dopuszcza ręczne' czytelne wypełnianie
formularzy ofertowych (według załącznikow określonych w SIWZ).

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

według tych wzorów.
4. Wszystkie wzory - załączniki określone w SIWZ należy wypełnić bez dokonywania w nich jakichkolwiek

zmian, ściś|e według warunków i postanowień zawaĘch w SIWZ. W przypadku, gdy dane nie doĘczą
Wykonawcy naleĘ wpisać ,,nie doĘczy".

5. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Propozycje rozwięań
alternaĘwnych (wariantowych) nie będą brane pod uwagę. Zamawiający nie dopuszcza moŻliwości
składan ia ofert wariantowych.

6. Nie przewiduje się udzielanie zamówień uzupełniających.
1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych'
8. Ceny wszystkich elementów zamówienia powinny zawięraó w sobie ewentualne upusty l rabaty

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

przez niego upowazn ioną.
10. Ewentualne poprawki w tekście oferty muSZą byó parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę

podpisu.iącą ofertę.
1 l . Wymagane dokumen\l należy złoĘć w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzających za zgodność z

oryginałem przez Wykonawcę lub osobę (osoby) uprawnioną do podpisania ofeĘ z dopiskiem ,, za
zgodnośó z oryginałem''. Oświadczenia i ofeńa w formie pisemnej w oryginale.

l2. Wszystkie dokumęnty i oświadczęnia w językach obcych na|eĘ złoŻyówrazZ tfumaczeniem na język
polski, poświadczony rn przęZ Wykonawcę.

l3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem ofeĘ.
l4' oferta winna być trwale zabezpieczona uniemozliwiając zmianę jej zawartości.
15. Złożone w ramach ofeĘ materiĄ i dokumenty nie podlegajązwrotowi.
16. ofertę wraz z wymaganyml załącznikami naleĄl umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi

Wykonawcy oraz opisem tematu, którego przetarg doĘczy:
,,oferta przetargowa na dostawę fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia gastronomicznego pentry oraz

kuchni statku naukowo-badawczego s/y rroceani^" wraz z udziałem w montażu
dla InsĘtutu oceanologii PAN' ul. Powstańców Warszawy 55o 81,-7t2 Sopot,

. "i"'fu i:Ju:T::::Tłlx;*3;[1'"y: ł,Ł 1 0.00.
17. W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności zazdarzenia wynikające z

tego braku, np. omyłkowe otwarcie ofeĘ przedwyznaczonym tetminem otwarcia lub jej nie otwarcie w
trakcie sesji otwarcia ofeit.

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

l9. oferty przedstawionę przez dwa lub więcej podmiotów występujących wspólnie, będą musiĄ spełniaó
następujące wymagan ia:
19.l . W przypadku złoŻenia oferĘ wspólnej oświadczenia oraz dokumenty winny byc złoŻone przez kaŻdy
z tych podmiotów, natomiast formularze ofertowe winny byó podpisane w imięniu wszystkich podmiotów
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składających ofertę wspólną. W przypadku wykonawców wspó|nie ubiegających się o udzielenie
zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy są poświadczane przęz
wykonawcę.
l9.2' w przypadku złoŻęnja ofeĄ wspólnej, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezęntowania
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 wiązała prawnie wszystkich partnerów.
19.4. Każdy Wykonawca przedłoĘ tylko jedną ofertę' sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca,
który przedkłada lub paĄcypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje' że wszystkie ofeĄ z udziałem
tego Wykonawcy zostaną odrzucone.

20. Stwierdzenie przez Zamawiającego podania informacji nieprawdziwych, istotnych dla prowadzonego
postępowani a, powoduj e wykl uczen ie Wykonaw cy z udziału w postępowani u.

2l. UWAGA! w formularzu ofeńowo-cenowym Wykonawca winien podać nazwę i Ęp sprzętu (wraz z
numerem katalogowymo o ile jest nadany) oraz producenta sprzętu oferowanego przez Wykonawcę).

22. w ofercie naleĘ wskazać częśó zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyó
podwykonawcom.

23. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy' w rozumieniu przepisów ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny zostai v,ryraźnie oznaczone zastrzęŻeniem Wykonawcy, pod
rygorem uznania, że stano'iłiąone informacje jawne.

lx. INFoRMACJE o SPosoBIE PoRoZUMIEWANIA sIĘ ZAMAWIAJĄCEGo Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA oŚwIADCZEŃ LUB DoKUMENTÓw, ł rłrżE wSKAZANIE osÓB
UPRAWNIONYCH Do PORoZUMIEWANIA sIĘ Z wYKoNAwcAMI. WYJAŚNIENIA I ZMIANA
TRBŚCr SIWZ.

1. Cała korespondencja między ZamawiającYffi' źl Wykonawcami prowadzona będzie w języku polskim.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie, zaś złożone Za pomocą te|efaksu uważa się za złoŻone w termin ie, jeŻeli dotrą do adresata przed
upływem tetminu i zostały niezwłocznie potwierdzone pisemnie. Wyjątek stanowi wniosek o przesłanie
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowięnia. co do którego Zamawiający dopuszcza formę telefaksową
lub elektroniczną. oferta oraz dokumenty uzupełniane do ofeĘ potwierdzające spełnianie warunków i brak
podstaw do wykluczenia winny byÓ przekazane zawsze w formie pisemne^j.

2. Adres do korespondencji:
Instytut Oceanologii PAN
ul. Powstańców Warszav\Y 55
81-1 12 Sopot
tel 058 73 1l 823 058 551 7Ż81
fax 058 551 21 30
e mai I offi ce@iopan.gda.pl
godziny pracy: poniedziałek - piątek w godzinach 8:00 - 15:00.

3. Zamawiający do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami upoważnia następujące osoby: mgr
inż' Kazimięrz Groza (tel. 58551 12 8l w 2Ż3,58 73 11823, kom. 693 022068)' e_mail
groza@iopan.gda.pl

4. Wykonawcy mogą Zwracaó się pisemnie do Zamawlającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków 7,amówienia, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia wpĘnął do Zamawiającego nie póŹniej, niż do końca dnia, w którym upĘwa
połowa wyznaczonęgo terminu składania ofert zgodni ę z art.38 ust.2 ustawy Prawo zamówień pub|icznych.

5. Treśc zapytan wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronię internetowej oraz zostanie
przekazana wszystkim Wykonawcom, zgodnie z ań. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych,

6- Zamawiający może w uzasadnionych wypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zmienió treśó
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowienia. KaŻda wprowadzonaprzęz Zamawiającego zmiana SIWZ
zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej oraz przekazana wszystkim Wykonawcom,
którym przekazano SIWZ, stając się automatycznie jej integralną częścią. Wszelkie wprowadzonę przez
Zamawiającego zmiany są wiążące dla Wykonawcy. W takiej sy'tuacji, jeżeli zmianatręści SIWZ prowadzi
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający przedŁuĘ termin składania ofert, zgodnie z art. 12
a ustawy z29 sĘczniaŻ})4 r. Prawo zamówień publicznych (i.t. DZ'U. z20O7 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm),
jeżeli zaś zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszeniao zamówieniu leczw wyniku tej
zmiany niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający również
przedłuĘ termin składania ofert. W taklm przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i
Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.



X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
l. Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w Formularzu ofeńowo-cenowym stanowiącym

Załączniknr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowienia. Wszystkie ceny jednostkowe i

wartości naleĄ podaó z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Cena ofeĘ musi byó podana w PLN cyfrowo.
3. Ceną danej oferty jest kwota wyraŻona w złotych polskich zawierująca podatek od towarów i usług (VAT)

- wartość brutto zbiorcza za wszystkie pozycje zamówienia.W związku z klasyfikacją statku naukowo-

badawczego ,,Oceania" w ugrupowaniu PKWiU 35.11.33 - 93.40,,Stawki badawcze, morskie" dostawy

sprzętu na statek posiadają zerową stawkę VAT.
4. Cena podana w ofercie winna zawięraó wszystkie koszty związane zrealizacjązamówienia, w tym koszt

towaru, koszt opakowania, magazynowania przez okres dostępności do realizacji montazu, transpoftu do

miejsca instalacji wyposażenia na statku Zamawiającego, wniesienie, rozładunek, ubezpieczenia, cło i
podatek VAT oraz koszty projektu, udziafu w instalacji sprzętu i wyposazenla, a takŻe uruchomienie i

szkolenie w zakresie obsługi pracowników Zamawiającego, łącznie z wszystkimi ewentualnymi kosztami

udzielenia gwarancji, w tym zagwarantowaniaczasu reakcji serwisu i możliwości wymiany urządzenia.
5. Jeżeli Wykonawca zastosuje w swojej ofercie upust cenowy' to musi go uwzględnió w cenie.
6. Cena może byó tylko jednazaoferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

xI. WYMAGANIA DoTYCZĄCE WADIUM
T. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

xll. TERMIN ZWIĄZANIA oFERTĄ
l . Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni, który rozpoczyna się z upĘwem terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzięInie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą zĘm że
Zamawiający moŻe Ęlko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrocić się do

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak nlŻ 60

dni. odmowa wyraŻenia zgody nie powoduje utraty wadium. Przędłużenie okresu związania ofertą jest

dopuszczalna Ęlko z jednoczesnym przedłuzeniem okresu wazności wadium albo, jeżeli nie jest to mozliwe, z
w n i e s i en i em n owe go wad i um n a pr zedŁużony okre s zw iązania ofeft ą.

XIII. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY
l. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złoŻoną ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia

przed upĄ..wem tęrminu składania ofęrt.
2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofeĘ musi byó podpisane przez Wykonawcę lub

upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie nalezy złoĄć w zamkniętej kopercie, która
powinna być dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniami ,,ZMIANA'' lub ,,WYCOFANIE''. KopeĘ
oznakowane dopiskiem ',ZMIANA'' zostaną otwafte przy otwieraniu ofeĘ Wykonawcy, który wprowadził
zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do ofeĘ.

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

XIv. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA oFERT
1. oferty naleŻy składaó osobiście lub przez posłańca (pocztą kurierem) - decyduje data otrzymania oferty przez

Zamawiającego _ w zamkniętych kopertach, w budynku Instytutu oceanologii PAN w Sopocie przy ul.
Powstańców Warszawy 55, w pok. l20, do dnla7 czerwca 2010 r. do godz. 9.30.

Ż. oferta, która wpĘnie do Zamawiającego po upł5.wie terminu składania ofeft, niezaleznie od sposobu, w jaki
Wykonawca składa ofertę, będzie niezwłocznie odesłana bez otwierania do Wykonawcy'

XV. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
l' otwarcie ofeft odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej budynku InsĘĄutu Oceanologii

PAN w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 55, dnia 7 czerwca 2010 r. o godz. 10.00.
2. Przy otwarciu ofert mogą być obecni upoważnieni przedstawiciele Wykonawców.

XVI. TRYB OTWARCIA I OCENY OFERT
l' otwarcie ofeń jest jawne. ofeĘ otwarte zostanązgodnie z art. 86 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2' oferty, 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 zamięrza przęznaczyc na sfinansowanie

zamówienia.



4' Podczas otwarcia ofert7amawiający poda nazwy (fi'my) oraz adresy wykonawców orazinformacje dotyczące
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunkówpłatności zawartychw ofeftach'
ofeffy oceniane będą w oparciu o zasady i kryteria zawarte w niniejszej SIWZ oraz ustawie Prawo zamówieńpublicznych.

.5.

6' Wykonawcy zostaną powiadomieni o wyborze ofeĄ zgodnie z art.9Ż ustawy Prawo zamowieńpublicznych.

xvu' KRYTERIA' KTORYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE sIĘ KIERS1ryAŁ PRZY 14zYB6RZEOFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH I(NYTNNTOW I SPOSOBU OCENY OFERTl' W oparciu o kryterium oceny ofert Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają
wymaganiom, przedstawionym w niniejszej SIWZ.

2' Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryłerium: cena 100v",3. Punkty Za cenę będąobliczane wg następującego wzoru:

liczbapunktów : :?:::::::1 "'""'----- x l00%
cena badanej ofeĄ

4' Cenę za przedmiot. zamówienia Wykonawca przedstawia w Formularzu ofeftowo-cenowym stanowiącym'załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Wszystkie ieny jednostkowe iwaftości naleŻy podać z dokładnościądo
dwóch miejsc po przecinku.

5. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo.
6' Ceną daneJ ofefty jest kwota wyrażona w zŁoĘch polskich zawierającapodatek od towarów i usług (VAT) -waftość brutto zbiorcza za wszystkie pozycje zamówienia. w zwiąit<u z klasyfikacją statku 

"naukowo-
badawczego,,oceania'' w ugrupowaniu PKWiU 35.11.33 - 93.40,,śtawki badawcze, morskie,, dostawy
Sprzętu na statek posiadają zerową stawkę VAT.

7. Cena oferty zawierawszystkie koszty związane z realizacjązamówienia.
B' of-erta przedstawiająca najniższą cenę. otrzyma maksymalną liczbę punktów - 100 pkt. PozostĄm ofeftomprzypisana zostanie odpowiednio mniejsza (zgodnie 

' poduny._wzorem) 1iczba punktów. Wynik będzie
traktowany jako wartośó punktowa ofeĘ.

9' Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.l0' Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszejtędzie ńiemozliwy z uwagi na iakt, Że zostały złożoneoferty o takiej
same'i cenie, Zamawia1ący wezwie Wykonawców,ktorzy złożyli ie ofeĘ, do złoŻęniaw terminie określonym
pr zez Zamaw i aj ącego ofert dodatkowych.

l l ' Wszelkie rczliczenia pomiędzy Zamiwiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w wa|ucie PLN.oferta, która uzyska największą liczbę punktów (punkty uryskane za kryterium: CENA) - zostanie uznana
p rzez Zamawiaj ącego za of ertę n aj ko rrystniej szą.

xvIII' SPRAWDZENIE OFERT, OKREŚLENIE IcH zGoDNoŚCI Z wYMAGANIAMI, PowoDYODRZUCENTA OFERTY
l' oferta, złożona w określonym przezZamawiającego terminie, oceniana będzie w oparciu o zasady ikryteria
- zawaft'e w niniejszej SIWZ oraz ustawie Prawo zamówień pub|icznych.2' Przed oceną ofeft Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestniótwa Wykonawcy w postępowaniu i określi,czy Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie III niniejszej

Specyfikac_ii Istotnych Warunków Zamówienia, czy oferti została prawidłowo podpisana, czy jest zgodna zwymaganiami przedstawionymi w SIWZ.
3' W toku badania i oceny ofeft. Zamawiający moŻe Żądac od Wykonawców wyjaśnień doĘczących treścizłożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zimawiającym a Wykonawcą negocjacjidotyczących złożonej ofeĄ.
4. Zamawiającv poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki.rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,c) inne omyłki polegające na niezgódności ofeĄ ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamowienia,niepowodujące istotnych zmian w treści ofert,
5' o poprawkach omyłek Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego oferta zostałapoprawiona.
6' Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziŃuw postępowaniu, określonych w punkcie

III niniejszej SIWZ, według następujących zasad:
a) ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywan a będzie, w oparciu ooświadczenia i dokumenĘ złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, metodą

,,spełn ialnie spełn ia'';
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b) jeżeli Wykonawca nie wykaże się spełnieniem warunków określonych w punkcie III niniejszej
SIWZ, zostanie wykluczony z postępowania;
ofertę Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania, na podstawie aft. 24. ust.1 i 2
ustawy Prawo zamówień publicznych, lznaje się za odrzuconą
jeżeli Wykonawca Wkaże się spełnieniem warunków określonych w punkcie II niniejszej SIWZ,
złoŻona ofefta zostanie zakwalifikowana do dalszej analizy.

7 . Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę (art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych), jeŻeli:
a) jest niezgodna z ustawą
b) jej tręśó nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówięnia, z zastrzeŻeniem

art.\'l ust.Ż pkt.3 ustawy Prawo zamówień publicznych,
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwa\czaniu

nieuczciwej konkurencj i,
d) zawiera raŻąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
e) została zŁoŻona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia za'wiadomienia nie zgodził się na poprawienie

omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3 ustawy Prawo Zamowięn Publicznych,
h) jest nieważna na pódstawie odrębnych przepisów.

xlx. INFoRMACJE o FORMALNoŚCIACH, JAKIE PoWINNY ZosTAĆ DOPEŁNIoNE Po
WYBORZE oFERTY w CELU ZAWARCIA UMowY w SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGo.
l. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej ofeĄ Zamawtający zawiadomi Wykonawców, którzy złoŻyli

ofeĘ, o:
a) wyborze naj korzystn iej szej oferty,
b)Wykonawcach, których ofeĘ zostĄ odrzucone,
c) Wykonawcach,którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia.
d)terminie określonym zgodnie z art.94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po którego upĘwie

umowa w sprawie zamówienia publicznego możebyc zawarta.
2. Umowa z Wykonawcą którego ofeńa zostanię :uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta w terminie nie

krótszyrn niŻ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej ofety, jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. Ż'7 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
albo l0 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób, zzastrzeżeniem art.94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych (Zamawiający może zawrzeó umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upĄ.rvem
wskazanych terminów, jeże|i w postępowaniu o udzielęnie zamówienia w przypadku trybu przetargu
nieograniczonego złoŻono tylko jedną ofertę, lub w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono
żadnej ofefty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

3. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamięszczona:
a) na stronie internetowej Zamawiającego'
b) w miejscu publiczrrie dostępnym (na tablicy ogłoszeń) w siedzibie Zamawiającego.

4. Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcąna warunkach określonych w:
a) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
b) złoŻonej ofercie,
c) wzorze umowy' stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

5. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający zażąda umowy
regulującej wspóĘracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.
Termin, na jaki została zawarta umowa Wykonawców nie moze byó krótszy od terminu okreś|onego na
rł ykonan ie zamówien ia'

6. W przedmiotowym postępowaniu nie wymaga się zabezpieczenia naleĄtego wykonania umowy.
]. Zamaw'iający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

xx. WYMAGANIA DoTYCZĄCE NALEżYTEGo ZABEZPIiF'CZENIA UMowY w SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.
Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

XXI. ISTOTNE WARUNKI UMOWY
1. Wszelkie warunki umowy istotne dla Zamawiającego są zawarte w projekcie umowy' stanowiącym załącznik

nr 6 do SIWZ.

1t

c)

d)



2' Niedopuszczalne pod rygorem niewazności są takie zmiany postanowień zawal-tej umowy w stosunku do
treści ofeĄ' na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Że koniecznośó wpiowa dzeniatakich
zmian wynika z następujących oko|iczności:

- w przypadku uniemożliwienia rozpoczęciarealizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu, a także
opóźnienia prac - zprzyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, ostateczny termin wyktnania umowy może
ulec przesullięciu o okres wynikający z zaistniaĘch okoliczności. o Luza"; iakiej syuacji Wykonawca winien
niezwłocznie zawiadomió Zamawiającego' wraz Z podaniem przyczyn przęrw i-opóinienia, który w razie
uznania występowania przesłanek do przesunięcia terminu wykonania p.u", moŻe podpisać aneks
przedłuŻa1ący ostateczny termin wykonania,
- wystąpią okoliczności, których nie mozna było przewi dzieć w chwili zawarcia umowy' a w związku z nimi
wystąpi koniecznośó wprowadzeniazmiando umowy, zaśzmiany te sąkorzystne dla Zimawiającego izostaną
zaakceptow ane przez Wykonawcę.

xxII. POUCZENIE o ŚRODKACH oDwoŁAwCZYCH PRZYsŁUGUJĄCYCH wYKoNAwCY
l ' Wykonawcy, a także innemu podmiotowi , jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia. który

poniósł lub może ponieśó szkodę w wyniku naruszenia przez ZamawĘącego p.""pi.ó* ustawy prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z2007r.,Nr 223, poz. 1655 zpoźn. ,^.1prrysńgują środki ochrony prawnej
wynikające z art- 180 i następne, Z uwzględnieniem trybu niniejszego-po.tępo*unia oraz śgianiczeń
wyn ikaj ących z waftości zamówienia'

2' W rriniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: opisu sposobu dokonywania
oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczeniaodwoiującego z postępowania o udzielenię
zamówien ia, odrzucenia oferfy odwołującego'

3' odwołanie powinno wskazywaó czynność lub zaniechanie czynności zamawtającego, ktorej zarzuca się
niezgodnośó z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutow, określac 

"żądanie 
oraz

wskazywaó okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.4' odwołanie wnosi się w terminach wskazanych w art. tgz ustawy Prawo zamówięń publicznych do Prezesa
Krajowej lzby odwoławczej w formie pisemnej albo elektrońiczne.j opatrzonej iezplecznym podpisem
elektron icznym weryfi kowanym Za pomocą ważnego kwalifikowanego Jertyfikatu.5' odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem teiminu do wniesięnia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upĄrvem tego terminu. Domniemyrva się, iż
zamawiającv mógł zapoznaó się z treścią odwołania przed upły*"- teiminu do jego wniesilnia, jeże|i
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu 

_do 
jego wniesienia 

'u 
porno.ą.;"dnego ze sposobów

określonych w art.27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicinych
6' Na orzeczenie lzby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Skargę wtlosi się do sądu okręgowego właściwegodla siedziby albo miejsca 
'"u*i"r'kun|uźu^u*iuiącego.1' Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa lzby w terminie 7 dni od dnia doręcz enia orzecźenia lzby,

przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
pub l iczn ego j est równoz naczne z j ej wniesien iem.

xxIII. POSTANoWIENIA KoŃCowE
l. Wszelkie rozliczęnia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcami powinny odbyrvać się w walucie polskiej

PLN.
2. W sprawach
a) ustawy z 29

zrn.),
b) Kodeksu Cywilnego.

Sopot, dn. 25 maja 2010 r.

Podpisy członków Komis.| i:

nieuregu|owanych niniejszą SIWZ dla Wykonawców mają zastosowanie przepisy:
sĘcznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych {1't .Dz.lJ. z 2O07r. Ni zzj poz. 1655 z ze

Przewodniczacv ...:'r

Czlonek (Sekretarz)

t.-



Załączniknr l

pieczątka Wykonawcy
miejscowośó i data

FORMULARZ OFERTOWY
Niniejszym oświadczamY, Żę w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę fabrycznie nowego sprzętu i

wyposazenia gastronomicznego pentry oraz kuchni statku naukowo-badawczego s/y ,,oceania" wraz z ldziałem

w montazu dla InsĘĄutu oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, ofertę przetargową składa:

(Nanła wykoncnłcy/ów)
- składarny niniejsząofertę przetargowąwe własnym imieniux
- jako partner konsorcjum zarządzanego przez* 

i;;;;i;;r:;ó
* n iepo trze bne s lrr e ś lić

l . Potwierdzamy, iŻ nie uczestniczymy w jakiejkolwiek
2' oświadczamy, Że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją

zastrzeżen.
3. oświadczamy, ze Wykonawca' którego reprezentujemy, spełnia wszystkie

I stotnych Warunków Zamów ienia.
4. oświadczamy, Że uwaŻamy się za zwlązanych niniejszą ofertą na czas 30

ofeń.
Akceptujemy warunki umowy' zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamowięnia. W przypadku wyboru naszej ofeĘ zobowiązujemy się do zawarcia umowy według

przedstawionego wzoru , w .vq1znaczonym prZęZ Zamalviającego teminie.
6. oświadczamY. że termin gwarancji na wyposażenie i sprzęt wynosi miesięcy od daty jego

zainstalowania potwierdzonej protokołem uruchomienia sprzętu' (minimum l2 miesięcy).

1 . Serwis gwarancyjny wykonywany będzie przez:.....'..

Nr telefonu pod który naleŻy zgłaszaó awarie sprzętu
Serwis dostępny będzie jak niżej:
-w następujące dni tygodnia................

- w następujących godzinach ..........

inne_i ofercie doĘczącej tego samego postępowania.
lstotnych Warunków Zamówienta i nie wnosimy do niej

warunki określone w Specyfikacji

dni od upĘwu tęrminu składania

momentu telefonicznego lub

zamówięnia:

B. oferujemy czas oczekiwania na reakcję serwisu: do..........'..... godzin od

faksowe go zgło szenia zapotrzebow ania. (m in imu m 4 B go d z in) .

9. Zamierzamy l nie zamjerzamy* powierzyó podwykonawcom następującą częśó

* niepcłtrzebne skłe ślić
l0. W przypadku wyboru naszej ofeĘ do realizacji w/w zamówieniapublicznego umowa ze strony Wykonawcy

będzie podpisana przez:

( podać imiona i nazwiska oraz stanowiska )
naleznośó z tytułu wykonania umowy naleĘ przekazaÓ na:.

( podać na^łę Banku i numer konta )
1 i. lnternet : l"fttp:ll1

2

l 3 ' Imię i nazwisko osoby upowaznionej do kontaktów:

podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upowaznionej

l3
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Załączniknr 3
pieczątka Wykonawcy

mte1scowoŚć i data

OŚWIADCZENIE o SPEŁNIENIU wARUNKow UDZIAŁU w POSTĘPoWANIU

Przystępu.jąc

wyposaŻenia

dla Instytutu

Wykonawca,

do udziału w postępowaniu o udzielenię zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowęgo sprzętu i
gastronomicznego pentry oraz kuchni statku naukowo_badawczego s/y ,,Oceania,, wraz z udziałem w montażu
oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie ( nr postępowania Io/DT l134gl2010 )oświadczam, Źe

którego reprezentuję spełnia warunki udziałuw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, tj:

posiada wiedzę i doŚwiadczęnie w postaci naleŹytego wykonania, a w przypadku świadczeń okresowych lub
!'ągłv"t] również wykonywania, co najmniej ;ejnE aosiawy sprzętu gastronomicznego o waItoŚci minimum100'000,00 zł netto. w okresie ostatnich trzech lat pized upływem tęrmńu składania otJ.t*,
lub
nie dysponuje w całoŚci. zasobami niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia w w/w zakresie i naudowodnięnie Zamałłiającemu' iz będzie bysponował nie'uęJnimi Źo realizacji zamówienia na okreskorzystania z nich przy wykonaniu zamówięnia' zasobami 

'inńego 
podmiotu, przedstawia następującydokument:

* n i L,pO l r:e bne s kreś l i ć
dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia -zapewniającym i wykonan ie zamówienia *,

ltłb
nie dysponuje w całości. zasobami niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia w w/w zakresię i naudowodnienie Zamawiającęmu, iz będzie bysponował niezuęonymi do realizacji zamówienia na okreskorzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, zasobami innego podmiotu, przedstawia następującydokument:
* n i epo trz e bne s kr eś l ić
posiada S}'tuację ekonomiczną* i finansową* zapewniającą wykonanie zamówięnia*
lub
nie dysponuję w całości zasobami niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia w zakresie sytuacjifinansoweJ na udowodnięnie Zamawiającemu,-iż będzie dysponował niezbędnymi do realizacji zamówienia naokres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, zasobami inn.go poj*;;r" ;;;;;"wia następującydokument:
* n i ep o trz e b ne s kr eś l ic

2.

3.

nie pcltrze bne skreśl ić *

podpis l pieczątka Wykonawcy
lub osoby upowaznionej

l--
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Załączniknr 4

pieczątka Wykonawcy

miejscowoŚć i data

oŚwIADcZENIE
oŚwIADCZENIE o BRAKU PoDsTAw Do wYKLUCZENIA Z PoSTĘPowANIA
NA PODSTAWIE ART.24 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzię|enię zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowego sprzętu i
wyposażenia gastronomicznego pentry oraz kuchni statku naukowo-badawczego s/y ,,oceania" wraz z udziałęm w montażu
dla lnstytutu oceanologii Polskiej Akadęmii Nauk w Sopocie (numer postępowania lolDTl1349l2010)oŚwiadczam, Żę
Wykonawca, którego reprezentuję nie podlega wykluczeniu Z postępowania o udzielenię zamówienia publicznego, na mocy
ar1. 24 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 t. Prawo zamówień publicznych (.t. Dz. U. z 2001 r., nr 223, poz. 1655 z poźn. zm.),
zgodnie z ktÓrym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówięnia lub wykonując je nienalezycie, jeżeli szkoda ta została
stwierdzona orzęczeniem sądu, które u|rrawomocniło się w okresię 3 |at przed wszczęciem postępowania;
b) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłoŚć ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców,
którzy po ogłoszeniu upadłoŚci zawarli układ zatwięrdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokoj en i a wierzycieli przez likwidacj ę maj ątku upadłego ;

c) Wykonawców, którzy zalegajązuiszczęnlęm podatków, opłat lub składek naubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z
wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie' odroczenie, rozłożęnie na raty zalegĘch płatnoŚci
lub wstrzymanię w całoŚci wykonania decyzji właŚciwego organu;
d) osoby flzyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popeŁnione w związku z postępowaniem o udzielęnie
zamórvienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w cę|u
osiągnięcia korzyŚci majątkowych, atakŻę Za przestępstwo Skarbowe lub przestępstwo udziafu w zorganizowanej grupie albo
zwięku mających na cęlu popełnienie przęStępstwa lub przestępstwa skarbowego;
e) spÓłki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 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, atakŻe za przestępstwo skarbowę lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
f) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarząóu prawomocnie skazano Za przestępstwo popełnione w związku 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 cęlu osiągnięcia korzyŚci majątkowych, atakŻe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przęStępstwa lub przestępstwa skarbowego;
g) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku Z postępowaniem o udzięlenie 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 związku mających na cęlu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
h) osoby prawnę! których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano Za przestępstwo popełnione w
związku Z postępowaniem o udzielenię zamowienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową
przestępstwo przeciwko Środowisku, przęStępstwo przekupstwa' przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyŚci majątkowych, atakŻe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
lv zorganizowanej grupie albo związku mających na cęlu popełnienie przestępstwa |ub przestępstwa skarbowego;
i) podmioty zbiorowe, wobęc których sąd orzekł zakaz vbiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod grozbą kary.

pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby upowaznionej
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Załączniknr 5

pieczątka Wykonawcy

miejscowośc i data

oŚwIADCZENIE
WYKAZ WYKoNANYCH LUB WYKoNYWANYCH PRZEZ wYKoNAwCĘ DoSTAw
- wykaz wykonanych, aw przypadku świadczęń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw

Sprzętu gastronomicznego
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doŚwiadczenia, w okresie ostatnich trzechlatprzed

upływem do tęrminu składania ofert, a jeŹeli okres prowadzęnla działalnoŚcijest krótszy to w tym okresie - z podaniem ich
wartoŚci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców

Nazwa, adres i telefon Odbiorcy
Opis przedmiotu zamówienia: należy
podać realizowane dostawy sprzętu

gastronom icznego

Terminy realizac.ii
(termin rozpoczęcia i
termin zakończenia

jeżeli zostało

Wartość
zamówienia netto

(minimum I dostawa omicznep'o o wartości minimum l00.000 zł nętto

(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

z)



Załączniknr 6
UMOWA nr............. Z0t0 - PROJEKT

zawarta w dniu w Sopocie w trybie art'.39 ustawy z dnia}9 sĘcznia2004 r. Prawo zamówień
publicznych (ednolity tekst ustawy Dz.Il.22001r. Nr 223 po2.1655 ze zm.)

pomiędzy:
Instytutem Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, ul.
Zwanym w dalszej części niniejszej umowy ZAMAWIAJĄCYM

Powstańców Warszałvy 55, 81-712 Sopot
reprezentow any m pr zez:

Dyrektora -
a

podmiotem gospodarczym ........ z siedzibą

zare.;estrowanym w

posiadającym NIP
zwanym w dalsze.i

REGON
częŚcl nlnleJ SZeJ umowy wYKoNAwCĄ reprezentowanym przez:

o następLljące.j treści :

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór
nieograniczonego nr '.'. .....'..12010 zgodnie z ustawą
Dz.U. 22001 r. Nr 223 po2.1655 ze zm).

s2l' Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu i wyposazenia gastronomioznego
pentry oraz kuchni statku naukowo-badawczego s/y ,,oceania" wraz z udziiłem w montazu (kod CPV:
39141000-2 Meble i wyposażenie kuchni, 39143200_8 Meble do jadalni, 45421151-7Instalowanie kuchni
na wymiar) dla InsĘtutu oceanologii Potskiej Akademii Nauk w Sopocie wedfug Specyfikacji rodzaju,
iloŚci i ceny wyposażenia określonej w Załączniku nr 1 do niniejszej urnoiry, zgodnieźołetąp.r.iu.go*ąn.

........' z dnia ........... stanowiącązałączniknr Ż do umowy.

s3
W ramach wykonania zamówjenia Wykonawca dostarcza sprzęt i wyposazenie, o którym mowa w 5 2
niniejszej umowy' na statek naukowo-badawczy s/y,,Oceania'; Zi^u*ii1ącego, który będzie znajdował się w
Gdańskiej Stoczni ,,Remontowej'' im. J. Piłsudskiego Spółka Akcyjna ' siój'i6'ą * Gdańsku, ul. Na ostrowiu nrl' 80_958 Gdańsk oraz bierzę udział w montażu wyposażenia-kuchni oraz pentry przy udziale i pomooy
wykonawcy remontu statku, w sposób umożliwiający działanietego wyposazenii.
W skład przedmiotu zamówienia wchodzi transpott, wniesienie, roziadunek dostarczonego wyposazenia na
statek Zamawiającego' a takze opakowanie i ubezpieczenie w czasie dostawy do miejsca insialacji'1statku) oraz
udzlał w instalacji wyposażenia (mebli l urządzeń gastronomic znych), uruchoniienie spr'ęiu i szkólenie
pracowników Zatnawiającego w zakresie obsługi sprzętu i wyposalenia, a także gwarancja i serwis
grvarancyjny.
Po stronie Zamawiającego pozostaje podłączenie okapu orazurządzeń gazowych, atakŻewykonanie przyłączeń
e l e ktrycznyc h (pu szki, gniazda, Zaw ory przyłączen i owe).

Ż.

)-

$1
najkorzystniejszej oferty wyłonionej w trybie przetargu
z dnia29 sĘcznia2004 r. Prawo zamówień publicznych (.t.

jednostkowych zgodnieWaftość
która

wykonania
łącznie

przedmiotu umowy ustala
wynosi brutto (z

ze złożonąofeftą
PLN (słownie:

2.

ss1' Wykonawca winien zaprojektowaó rozĘad i umieśzczenie wyposażenia, będącego przedmiotem niniejszej
umowy w pomieszczeniach pentry i kuchni oraz przedstawió projekt oraz kompietne zestawienie sprzętu i
wyposazenia wtaz ze szczegółowymi danymi technicznymi do pisemnego uzgodnięnia Zamawiającemu w
terminie do l4 dniod dnia zawarciaumowv.
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2. W związku z wykonywaniem kapitalnego remontu statku ,,oceania" Zamasviający wymaga' aby sprzęt i

wyposażenie dostępne były dla Zamawiającego do ewentualnego montażu na statku od dnia 2Ż września 20t0
r.

3 ' Zamawiający - w zalęŻności od stopnia Zaawansowania robót remontowych na statku ,,oceania'' - począwszy
od przewidywanego okresu, tj. od dnia 22 września2010 r. wezwie Wykonawcę do dostawy sprzętu wraz z
wyposazeniem bezpośrednio na statek' celem zainstalowania, w terminie do 7 dni od daty wezwania. Wezwanie
moze nastąpió pisemnie lub faksem.

4. ostateczny termin odbioru przedmiotu zamówienia publicznego obejmującego wykonanie projektu'
uzgodnienie projektu, dostawę i instalację sprzętu i wyposażenia: do dnia 30 listopadaŻ0l0 r.

5. Wykonawca zobowiązany jest w terminie uzgodnionym z Zama.llłiającym przeprowadzić szkolenie
pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu i wyposazenia.

s6
1' Zamawiający dokona zapłaĘ za dostarczony towar w terminie do 14 dni od daty zainstalowania wyposażenia i

sprzętu i uruchomienia sprzętu' po uprzednim przeszkoleniu pracownikow Zamawiającego i otrzymaniu
faktury VAT.

2. Płatność zostanie dokonana przelewem w PLN na podstawie oryginału faktury na konto Wykonawcy

3. Dniem płatności jest złozenie pblecenia przelewu przez Zamawiającego na konto Wykonawcy.
1. Wykonar,vca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za nieterminową zapłatę.

s7
Wykonawca jednocześniewraz z wyposażeniem i sprzętem dostarcza Zamawiającemu'.

a) instrukcje obsługi w języku polskim,
b) atesty PZH lub dokumenty równowazne stosowane w krajach Unii Europejskiej dopuszczające produkty

do kontaktu zżywnością
c) dokumentacje techniczno rozruchową (DTR)'
d) karty gwarancyjne.

s8
l. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru dobrej jakości oraz do dostarczenia zamówionego

towaru terminowo i przydatnego do uzycia, dopuszczonego do obrotu i uż}.rvania w kontakcie z Żywnością
zgodnie z obowiązującym prawem.

Ż. Wykonawca gwarantuje, Że przedmiot umowy jest wolny od wad.
3. Termin gwarancji wynosi na wyposazenie i sprzęt wynosi miesięcy od daĘ zainstalowania sprzęfu

(wyposazenia) potwierdzonej protokołem uruchomienia sprzętu. KaĄ gwarancyjne oraz instrukcje obsługi
Wykonarvca dostarcza wraz z produktem.

4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstaĘch przez niewłaściwe, niezgodne z dostarczoną instrukcją
użytkowanie sprzętu.

5. Wykonawca zobowiązuje się do świadczęnta usług naprawczo-serwisowych w ramach udzielonej gwarancji.
6. KaŻda naprawa trwająca powyżej 7 dni w okresie gwarancji, przedłuża okres gwarancji, o czas wjakiIn była

dokonywana.
1 . Wykonawca zapewnia, że trzy naprawy gwarancyjne tego Samego podzespołu kwalifikują sprzęt do wymiany

na llowy - równoważny.
8. Serwis gwarancyjny wykonywany będzie przez ftrmę .'. z siedzibą w ......'....

tel.....
9. Serwis dostępny będzie w następujących dniach tygodnia
l0. Czas oczekiwania na reakcję serwisu: do.......'.''..'.. godzin od momentu telefonicznego 1ub faksowego

zgł o szeni a zapotrzebowan i a.

se
l. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach:
l.l. w wysokości 0,5 o^ od wartości zamówionego sprzętu (wyposażenia) zakażdy dzień zwłoki w dostawie

sprzętu (wyposazenia) ponad termin określony w s 5 ust' 3 lub zwłoki w dostawie sprzętu (wyposażenia) o
lvłaściwej jakości (przypadki dostarczenia sprzętu uszkodzonego, niesprawnego, niekompletnego lub
niezgodnego z zamówieniem i umową, bez wymaganej dokumentacji), jak równiez w wysokości 50,00 zł za
kazde rozpoczęte Ż4 godziny opóźnienia w zapewnieniu reakcji serwisu od momentu zgŁoszenia.

2. Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 10%o wartości brutto
zamówionego sprzętu (wyposażenia) określonej w $ 4 ust. 1 niniejszej umowy w przypadku rażącego
niewykonywania obowiąków umownych przez Wykonawcę powodujących niemoŹliwośó korzystania przez
Zamawiającego z dostarczonego sprzętu (wyposazenia) po wyznaczeniu dodatkowego 7-dniowego terminu na
r,vykonanie zobowięań - zmoŻliwością zlecenia naprawy na kosŹ Wykonawcy osobie trzeciej.
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3' Zamawiający zastrzega możliwośó dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokośó w/w kar na
zasadach ogólnych k.c.

s10
W razie wystąpienia istotnej zmłany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leĘ w interesie
publicznym , Qzego nie można było przewi dzieÓ w chwili zawarcia niniejszej umowy, Zam,awiający moŹe odstąpić
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadiu
Wykonawca noŻe żądacjedynie wynagrodzenianależnego mu Z tlrtufu faktycznie dostarczonego towaru.

$11l' Wszelkie znially i uzupełnienia doĘczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
niewaŻności.

2. Niedopuszcza|ne pod rygorem nieważności sątakie zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
ofefty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że koniecznośó wprowadzeniatakich zmian
wynika z następującyclr okoliczności:
- w przypadku uniemoz|iwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnien ia przerw w jej wykonaniu, a także
opóźnierriaprac - zprzyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, ostatecznytermin wykonania umowy może
ulec przesunięciu o okres wynikający z zaistniĄch okoliczności. o każdej takiej sy,tuacji Wykonawca winien
niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego' wraz Z podaniem przyczyn przerry i opóźnienia, który w razie
uznania występowania przesłanek do przesunięcia tetminu wykonania prac' moŻę podpisaó aneks
przedłuŻający ostateczny termin wykonania,
- wystąpią okoliczności, których nie mozna było przewi dztec w chwili zawarcia umowy' a w związku z nimi
wystąpi konieczrośó wprowadzenia zmian do umowy, zaś zmiany te są korzystne dla Zamawlającego i zostaną
zaakceptow ane pr zez Wykonawcę'

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

s11
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w drodze negocjacji, a w
przypadku niemozności osiągnięcia porozumienia, sprawy spome będą rozstrzyganę na drodze sądowej pizez sąd,
właściwy dla siedziby Zamaw iającego.

s12
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą mieó zastosowanie przepisy :

a/ Prawo zamówięIi publicznych fiednolity tekst ustawy Dz.IJ. z2007r.Nr 223 poz.1655 ze zm-.)'-
b/ Kodeksu Cywilnego.

s13
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, Z częgo 2 egzemplarzę dla Zamawiającego i jeden
egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Załączniki do umowy:
1 . Specyfi kacja rodzaj u, i lości i ceny wypos ażenia.
2. ofefta Wykonawcy złoŻona przęZ Wykonawcę
nieograniczonęgo '...l10
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