
INNOWACYJNA
GOSPODARKA
NAPoDowA ŚTRATEGlA spÓNoścl

-"#ffiffmffi

Sopot, dn.17 czerwca 2010 r.

Nazrrya (firma) oraz adres Zama:wiającega:

INSTYTUT OCtrAI\OLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK
ul. Powstańców Warszawv 55
81-712 Sopot
telefon: 058 551-72-81
fax.: 058 551-21-30
e-mail: office@,ionan.gda.pl

Numer postępowania: IolDT/l 56Ż12010

SPBCYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW Z,A|I'{'OWIBNTA

TRYB POSTĘPOWANIA: PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów zdniaZ3

grudnia 2009 r. w sprawie lorot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest lzależniony obowiązek
przekarywania ogłoszeń Urzędowi oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz.U. Nr 2Ż4,poz. 1795\.

przeprowadzony napodstawie ustawy z dnia 29 stycznia}}} r. Prawo zamówień publiczrych (J.t.Dz.U. zŻa07r.
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 ŚRoDowISKA MoRZA BAŁTYCKIEGo
(SatBałryk)
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I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWMi{IA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przyrządu do monitoringu zawartości węgla cząsteczkowego

(black carbon) w aerozolu atmosferycznym metodą pomiaru osłabiania światła (kod CPV: 38400000-9 -
przyrządy do badania właściwości fizycznych) zgodnie Z wymaganiami tęchnicmymi określonymi w niniejszej

śpócyfrkacji Istotnych Warunków Zamówienią dlaZamawiającego Inst5rtutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 55,81-712 Sopot.

2. ZamawiĄący wymaga aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy' wolny od wad oraz nie był
przedmiotem praw osób tr.zecich '
Zamavłiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Zamalviający nie dopuszcza częściowego składania ofert. oferta Wykonawcy musi byó kompletna oraz

musi obójmowaó wszystkie elemenĘ wymienione poniżej w szczegółowej specyfikacji. oferta nie

speŁriająca chociaŹby jednego elemęntu zostanie odrzuca jako nie spełniajaca wymogów SIWZ.
5. Ńykonawca przedstawia ofertę zgodnie Z wymogami określonymi w SIWZ. Propozycje rozvłięan

a|tlrnatywnych (wariantolvych) nie będą brane pod uwagę. Zama-wiający nie dopuszcza możliwości
składania ofert wariantowych.

6. Wykonawca zobowią,zany będzie udzielić dwuletniej gwarancji.
7. Zamawlający nie przewiduje zawarciaumowy ramowej'
8. Do ofertv naleł dołączyć specyfikacje technicznąproducenta.
g. Cena prżedstawiona w ofercie musi obejmować dostawę przyrządu do siedziby Zamawiającego atakŻe

usfugę czyszczeniaprryrządu(,'Preventive Maintenance and Cleaning''service) po2-3latach od dostawy.

10. Do oferowanego przyrządll musi być dołączona instrukcja obsługi.
11. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu

nieograniczonego' na podstawie ustawy z drlia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicmych (t.
Dz.IJ. z 2007 r. Nr 2Ż3, poz. 1655 ze zm.) o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia Ż009 t. w sprawie kwot wartości zamówień

oraz konkursów, od których jest uzależniony obowią7ek przekazywania ogłoszeń Urzędowi oficjalnych
Publikacj i Wspólnot Europej skich (Dz.U. Nr Ż24, poz. 17 95).

sZCzEGÓłÓwn PARAMETRY TE CHI\I.ICZIYE :

1. Zasada pomiarowa
Pomiar wzrostu osłabiania światła przezfilfr kwarcowy spowodowany ciągĘm osadzaniem się aerozolu na filtrze.

2. Metodapomiarowa:
Ciąeły pomiar w prrynajmniej 7 kanałach spektralnych (niezbędny w badaniach własności absorpcyjnych aerozolu
orźV w innych zagadnieniach z optyki atmosfery i "radiative transfer'').: 370,470,5Ża,590,660, 880 and 950 nm

-'. Interoretaciaoomiarów
osłabianie światła w czasie ruecrywisĘm przeliczane i przedstawiane jako koncentracja węgla cząsteczkowego
(ang. Elemental Carbon 'EC', 'Black Carbon - BC')

4. Rozdziekzosć czasowa pomiarów
Zmienna, regulowana przezużrytkownika w sposób prawie ciągł, w zakresie obejmującym przynajmniej przedział
od 2 minut do 1 godziny

SATELITARNA KoNTRolł ŚnooowsKA MOMA BA'TYCKIEGo
(SatBałtyk)
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5. Źródło światła
noało ś"ri"tł" - LED, 

"dbiomik - fotodiody. Referenryjny pomiar światła, pomiar prądu ciemnego

6. Metodo kalibracii
Porównanie l:1 z wynikami chemicznej oceny ilości węgla cząsteczkowego zgromadzonego jednocześnie na

sąsiednim flJttze.

7. Czułość
Musi być w stanię zmierzyó ppniżej 200 pg/cfił węgla cząsteczkowego osadzonego na ft|trze, co jest

równozraczne z detekcją poniżej 10 nglm3 węgla przy ptzepŁywie 5 l/min i rozdzielczości czasowej pomiaru 2

min.

8. Filtracia szumów oomiaru:
Możliwość zmniejszania "szumów'' pomiarowych poprzez integrowanie danych pomiarowych otrzymanych dla
częsĘch odcrytów (mniejsza dokładnośó pomiaru). Ma to dawać dokładność pomiaru taką samąjak w prrypadku
rzadszych odcrytów (vłyższa dokładnośó pomiaru).

9. Płzephw oowietrza ołzez filtł:
Wewnętrzra pompa dająca regulowany i elektronicznie stabilizowany przepĘw w zakresie przynajmniej 2-6l/min.
Pomiar przepływu Za pomocą inercyjnego miernika przepłyrvu (mass flow meter' inertial flow meter). Możliwośó
podłączenia zewnętrznej pompy'

10. Możliwość wvboru określonvch przedzialow rozmiaru aerozolu:
Przytząd musi analizować (zbieraó na filtrze) wsrystkie cząstki dochodzące do wlotu do prryrządu. Musi mieć
możliwość stęrowania zakresami wielkości cząstek dochodzących do przyrządu poprzez możliwość instalacji na
wejściu dodatkowych urządzen takich jak impaktory' cyklony iĘ. Do przyrządu ma być dołączony zestaw
urządzeń wejściowych typu PMl (tj. przepuszcĄący cząstki aerozolu o średnicach aerodynamicznych mniejsrych
niż 1 pm), PM2'5, PM4 i PM10 przy przepŁywach w granicach 2-5 Umin.
Przyrząd musi posiadaó rurę wejściowa o długości co najmniej 1 m.

1I. ośrodek eromadzącv próbkę aerozolu:
Aerozol ma się gromadzić nafitrze z włókna kwarcowego; filtr w postaci taśmy przesuwającej się automaĘcznie,
aby uniknąć nasycenia optycznego filtra.
Próbki aerozolu zebrane na filtrach powinny nadawać się do analizy chemicznej.

12. Powierzchnia zbierania oróbki:
Aerozol powinien gromadzić się na ściśle określonej powierzchni na taśmie_filtrze. Powierzchnia gromadzenia się
próbki powinna byó dostosowana do średnich i niskich koncentracji aerozolu (pomiary w większości w warunkach
morskich i polarnych). Przyrząd ma posiadać opcję oszczędzającą filry do stosowania przy pomiarach w silnie
zanieczyszczonym powietrzu. W ramach tej opcji ciąp}a filtracja jest zastąpiona filtracją przerwan% ze Ściśle
określonym czasem faktycznej fi ltracji.

13. Kontrola wewnętrzna pominru:

SATELITARNA KONTROLA SRoDowISKA MoRZA BAŁTYCKIEGO
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14. Wviście:
Wyjście cyfrowe RS232 (replika danych zapisywanych na kartę

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

cząsteczkowego - w postaci napięcia lub alarm, że ilośó węgla
określoną wartość), prąd stĄ.

15. za.pb daąveŁ
Zapis danych na kaĘ pamięci Flash Memory.

16. obsługa przvrządu

pamięci Flash Memory, obejmująca dane
V (sygnał pomiarowy _ koncentracja węgla
cząsteczkowego w powietrzu przek'roczyła

przerwy w zasilaniu. obsługa
przepĘwu i wymiany taśmy z

pracowaó na niewielkim statku w warunkach morskich.
do około 40 deg C. Aktywna stabilizacja temperatury

-"rffi.#m!$ffi

Ws4ystkie funkcje mają być kontrolowane i ustawiane przęz komputer będący integralną częścią przyrządu.

Komunikacjapoprzez klawiaturę i ekran/wyświetlacz alfanumeryczny. Program i system operaryjny zapisane w
"non- volatile" RAM.

Przyrząd powinien działać bezobsługowo iwłączac się automatycznie w przypadku
przytządu ma byó ograniczona do wymiany karty pamięci oraz kalibracji prędkości
filtrami nie częściej niz co 3 miesiące.

77. Elementv zużvwalne
Filtry kwarcowe (taśmowe) na około 3 lata pracy w warunkach o średnim zanieczaszczeniu powietrza.

Zapasovly filtr do osłony miernika przepływu na 3 lata.

I 8. Akcesoria dodstkowe:
-Zewnętrzny miernik przepĘwu służący do kalibracjiprzyrząduw zakresie 0 do 30 Vmin
-Skrzynia transportowa

19. Rozmiar
Dopasowany do 19'' stelażu montażowego 'orack mount chassis''.

20. Waga przyrzqdu
Nie więcej niż 19 kg'

21. Zasihnie
Ma pracowac przł napięciach z zak'resu I0a-240 VAc 50-400 HZ

22. Warunki pracv przvrzqdu
odpomośó na wstrząsy wystarczająca, aby przyrząd móg}
Możliwośó pracy urządzęnia z zakresie temperatur od 0
elektroniki

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIEI\IA
Termin realizacji przedmiofu z'amówienia publiczrego: cztery tygodnie od daĘ podpisania umowy.

m. WARUNKI t]DzIAŁU w PosTĘPowAI\IU ORAZ OPIS sPosoBU DoKoI\IYwAt\IA ocEb[Y
SPEŁNmNIA TYCH wARt]I\Kow.
1. o udzielenie zamówienia mogąubiegać się Wykonawcy spełniający nasĘpujące warunki:

Zańów projektu SArmIrłnNł roNrnolł ŚRonowrsKA MORZA BAŁTYCKIEGO
(SatBaĘk)
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a) posiadania wiedzy i doświadczenia w postaci naleĄrtego wykonania, a w przypadku dostaw również
wykonywania' co najmniej dwóch dostaw ptzyrządów do monitoringu zawartości węgla cząsteczkowego
(black carbon) w aerozolu atmosferycznym metodą pomiaru osłabiania światła' w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert;

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

c) posiadania s1.tuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający ustala następujący sposób oceny warunków udziału w poĘpowaniu:
2.I.w zakresie warunku wskazanego w punkcie III.1.a.) - ocena spełnienia warunku nastąpi w oparciu o

przedstawiore przez Wykonawcę dokumenty wskazane w punkcie rV.1.1. i Iv.Lz. SIWZ. Jeżeli
Wykonawca złoĘ oświadczenie o spełnieniu warunku wskazanego w punkcie III.1.a) oraz wykaz
wykonanych, a w prrypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykony'rvanych dostaw w
zakresie niezĘdnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem 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
Załącznlk nr 5 do sfwz, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego' że te dostawy lub usfugi zostaĘ
wykonane lub są wykonywane nalerycie - Zamawiający uzna warunek za spełniony. Jężęli Wykonawca
nie dysponuje zasobami niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca w takiej sytuacji
zobowią,zany jest udowodnić Zarna'wiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia' w Szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowią7anie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korrystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia. ocęna spełnienia warunku nastąpi w oparciu o pisemny dokument wystawiony przez podmiot
oddający Wykonawcy do dyspozycji niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.

2.Ż.w zakręsię warunku wskazanego w punkcie III.1.b) - ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie
przedstawionego przez Vy'ykonawcę oświadczenia wskazanego w punkcie tV.1.1. SIWZ Jężeli
Wykonawca złoĘ oświadczenie o spełnieniu warunku wskazanego w punkcie III.1.b.) - Zamautiający
Ulna warunęk za spełniony. Jeżełi Wykonawca nie dysponuje zasobami niezbędnymi do realizacji
niniejszego zarnowienią Wykonawca w takiej sytuacji zobowią7any jest udowodnió Zamavłiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiąpanie Ęch podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełnienia warunku nasĘli w oparciu o
pisemny dokument wystawiony przez podmiot oddający Wykonawcy do dyspozycji niezbędne zasoby na
okres korzystania z nich prry wykonywaniu zamowienia.

2.3.w zakresie warunku wskazanego w punkcie ltr.l.c) - ocęna spełnienia warunku nastąpi na podstawie
przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia wskazanego w punkcie IV.1.1. SIWZ. Jeżeli
Wykonawca złoŻy oświadczenie o spełnieniu warunku wskazanego w punkcie III.1.c.) - Zamaułiający uzna
warunek za spełniony. Jężeli Wykonawca nie dysponuje zasobami niezbędnymi do realizacji niniejszego
zamówienia, \Vykonawca w takiej syhracji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w fym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dysporycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania znich prąy wykonywaniu zamówienia. ocena speŁrienia warunku nastąpi w oparciu o pisemny
dokument wystawiony przez podmiot oddający Wykonawcy do dyspozycji niezbędne zasoby na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Wykonawca może polegać na wiedry i doświadczeniu, potencjale technicanym, osobach zdolnych do
wykonania zarnówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawrego

Ż'mówięnię rea'izowane wiamach 

'rojótrtu 
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łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sfiuacji zobowiązanyjest udowodnić Zarnawiającemu, iz
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiryanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres

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

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

5. Wykonawcy, ktotzy nie wykażą spełnienia warunków udziału 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 tych warunków lub ich nieuzupełnienia lub w przypadku ńożpnia
oświadczeń lub dokumentów świadczących o braku spełnienia warunków Zamavłiający wykluczy Wykonawcę
z postępowania o udzielenie zamówi enia z zastrzeŻeniern art. Ż6 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

rv. OŚWIADCZnNIA I DOKUMEI{TY, MAJĄ DoSTARCZYĆ wYKoNAwcY w CELU
PoTWIERDZEI\_IA SPEŁNIANIA wARUi\tKow WYMIEMoNYCH w PUNKCIE n.
1. Do ofeĘ Wykonawcy powinni ńoĘć następujące dokumenĘ w celu potwierdzenia speŁriania warunków

wymienionych w punkcie III:
1.1.oświadczenie' że Wykonawca spełnia warunki udziału w poĘpowaniu - według wzoft} stanowiącego

ZaŁącznik nr 3 do SIWZ'
l.2.oświadczenie - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywanych dostaw przyrządów do monitoringu węgla cząsteczkowego (black carbon) w aerozolu
atmosferyczrym metodą pomiaru osłabiania światła w zakresię niezbędnym do wykazania spełnienia warunku
wiedry i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upĘwem do terminu składania ofeń' a jezeli okres
prowadzenia działa|ności jest krótszy - to w Ęm okresie _ z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat

wykonania i odbiorców - według wzoru stanowiącego ZaŁącznlk nr 5 do SIWZ, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego' że te dostawy lub usługi zostaĘ wykonane lub sąwykonywane naleĘcie.

Ż. ZamawiającY węzwię Wykonawców, ktorzy w okreśłonym terminię nie złoĘli vłymaganych przez
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie ńoĘ|i pełnomocnictw, albo którzy złoĘli
wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy ńoĘ|i wadliwe
pełnomocnictwa, do ich ńoŻenia w wyalaczonym terminie, chyba że mimo ich złożęnia oferta Wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaznienie postępowania. Złożone na wenrranie Zamawiającego
oświadczenia i dokumenĘ powinny potwierdzaó spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie
później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

v. WYKLUCZENIE wYKoNAwCY oRAZ SPosÓB oCENIY PRZ'EZ ZAMAWIAJĄCEGo
SPEŁNIANIA BRAKU PoDsTAw Do WYKLUCZEI\-IA.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamauliający wykluczy w oparciu o art. Ż4 ust.l ustawy Prawo
zamówień publicznych:

a) Wykonawców,którzy wyrządzlli szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli
szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed
wszczęciem postępowania;

b) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłośó ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierrycieliprzez likwidację majątku upadłego;

SATELITARNA KoNTRffi B AŁ-TYC K l Eóó
(SatBaĘk)
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c) Wykonawców,którzy zalegajązuiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub

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

rozłożenię naraĘ zaleg}ych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) osoby ftzyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w zwią,zku z postępowaniem o

udzielenie zamówienią przeĘpstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową
przestępstwo przeciwko środowisku' przestępstwo przekupstwą 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 nviąku mających na celu
popełnienie przeĘpstwa lub przestępstwa skarbowego;

e) społki jawne, których w.spólnika pTawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w rvłiryku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przeĘpstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę

zarobkową przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwą przeĘpstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a

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

f) spółki partnerskie, łctórych partnera lub członka zarząduprawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z posĘpowaniem o udzielenie 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 a|bo rwi:qku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

g) społki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnię
skazano za przeĘpstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia' przeĘpstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przeciwko środowisku'
przestępstwo przekupstwa, przesĘpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przesĘpstwo
popełnione w celu osiągnięcia korą'ści majątkowych, a takŻe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
udziafu w zorganizowanej grupie albo nłipku mających na celu popełnienie przesĘpstwa lub
przestępstwa skarbowego;

h) osoby prawne' których urzędującego członka ofganu zarządzającego prawomocnie skazano Za

przestępstwo popełnione w nviązku 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 cęlu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przesĘpstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo nviązku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przeĘpstwa
skarbowego;

i) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakazubiegania się o zamówienia na podstawie pĘęBlsow o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

2. Zamawiający oceni brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przedstawionych przez
Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wskazanych w punkcie VI. według następujących zasad:
2.1.dla przesłanek wykluczeniawskazanych w punkcie 1 lit a) oraz od d) do i) na podstawie oświadczenia o

braku podstaw do wykluczenią o którym mowa w punkcie VI. 1 .1;

2.2.d|a przesłanek 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.1.2.

Ż.3.dla przesłanek wykluczenia wskazanych w punkcie l 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.

Zamówienie realizowane w ramach projekfu SATELITARNA KoNTRoLA SRoDowISKA MORZA BAŁTYCKIEGo
(SatBaĘk)
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3. Zamawiający dokona oceny braku podstaw do wykluczenia z posĘpowania na zasadzie: wyklucza/nie
wyklucza.

4. o wykluczeniuZamawiający nierwłocanie poinformuje Wykonawcę, którego wykluczył, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne.

5. ofertę złoŻonąprzez Wykonawcę wykluczonego z postępowania uznaje się za,odrzuconą.
vI. oŚwIADczENIA I DoKUMENTY, JAKIE MAJĄ DosTARCzYc wYKoNAwcY w CELU
WYKAZANIA BRAI(U PoDsTAw Do WYKLUCZENIA Z PosTĘPowANIA o UDZIELEME
ZAMoWIENIA, oKREŚr,orwcrł w PI]NKCIE v.

1. Do oferty Wykonawcy powinni ńoĘć następujące oświadczenie i dokumenĘ w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia:
l.l.oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z posĘpowania na podstawie art.24 ust. 1 ustawy Prawo

zamówień publicznych - Załącznikrlr 4
1.2. aktualny odpis z właŚciwego Ęestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru' wystawiony nie

wcześniej niz 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert' a w stosunku do osób ftzycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy'

1.3.aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upĘwem terminu składania ofert) Zaświadczenie
właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, Że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków i opłat lub aktualne zaświadczenie potwierdzające uzyskanie prawem ptzewidzianej zgody na
zwolnienie, odroczenie, rozłoŻęnie na raĘ zaleg}ych płahości lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu'

1.4.aktualne (wystawione nie wcześniej niŻ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) zaświadczenie
właściwego oddziału ZakładuUbezpieczeń Społecanych lub Kasy RołniczegoUbezpieczenia Społeczrrego
potwierdzaj ące, Żs wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne
lub aktualne zaświadczenie potwierdzające uzyskanie prawem prznwidzianej zgody na zwolnienie,
odroczenię lub rozłozęnie na raĘ zaleg}ych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu.

Ż' JeŻeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej' zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt' 7.2, I.3 i 1.4. składa dokument lub dokumęnty, wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkanią potwierdzające odpowiednio, ze:

1)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
2)nie zalega zliszcz'anięm podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotnę albo Że uryskał
przewidziane prawem zwolnienie' odroczenie lub rozłożenie na raĘ zaleg}ych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu.

3.leż-eli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedziĘ lub miejsce zamieszkanią
nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępl1e się je dokumentem zawierającym oświadczenie
złożone przed notariuszem' właściwym organem sądowym, administracyjnym 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 I powinny byó wystawione nie wcześniej niż 6 mięsięcy przed
upływem terminu składania ofert, a dokumenĘ wymienione w ust' 2 pkt2' powinny byó wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiąceprzed upĘwem terminu składania ofert.
5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie ńoĘ|i wymaganych przez
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złoĘli pełnomocnictw, albo którzy ńoĘli wymagane
przezZamawiającego oświadczenia i dokumenĘ zalvierające błędy, lub którzy ńoĘli wadliwe pełnomocnictwa,
do ich ńożeniaw W7naczonym terminie' chyba ze mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczre byłoby unieważnienie postępowania. ZłoŻone na wervłanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenĘ

Zamówięnię realizowanę w ramach projekru SATELITARNA KoNTRoLA ŚRoDowISKA MoRZA BAŁTYCKIEGo
(SatBaĘk)
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powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w posĘpowaniu oraz spełnienie przez

óf"'o*ao" dostawy wymagań określonych przezZamavłiającego' nie pó:Źrriej niż w dniu' w którym upłynął termin

składania ofert.

vII. WYMAGANIA DoTYCzĄcn oFERTY wYKAz WYMAGA|{YCH DoKIJMENTÓW,
oŚwIADczEŃ, INT'oRMAcJI I INI\rYCH ZALĄCzl[IKow.
1. oferta winna za'wierać:
1.1. w1pełniony formularz ofertowy _ oświadczenie ofertowe - przygotowane zgodnie z wzorem stanowiącym

załączniknr 1 do srwz'
1.2. wypełniony formularz ofertowo-cenowy dla prryrządu oferowanego ptzez Wykonawcę - przygotowany

zgodnie zwzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do sfwzo
1.3. Dokumenty i oświadczenia_wymienionewpunkcie IV ivI SIWZ.
I.4. Pełnomocnictwo dla osoby, której prawo do reprezentacji nie wynika z dokumentów określonych w

punkcie VI.1.2 (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej); pełnomocnictwo musi byó złoŻone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie lub
przez mogodawcę kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu; treść
pełnomocnictwa musi jednoanacznie określaó czynności do wykonania których pełnomocnik jest

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

wspólne wykonanie zamówienia w przrypadku składania oferty wspólnej; pełnomocnictwo musi byó

ńożonę w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu
lub wyciągu z dokumentu; treśó pełnomocnictwa musi jednoznacznię określać crynności do wykonania
których pełnomocnik jest upowazniony.

1.6. Specyfikację technicznąproducenta dla oferowanego urządzenia'
l.7. Zaakceptowarty wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6 do sIwZ.

VIII. WYMAGAIYIA DoTYCZĄCE oFERTY - oPIs sPosoBU PRzYGoTowAt\IA oFERTY
1. ofeńa i zaŁączniki do niej winny byó ńoŻone w formie pisemnej i napisane w języku polskim w sposób

trwały np. na maszynie do pisania lub komputetze. Zarta-wiający dopllszcza ręczne' cz1Ąelne wypełnianie
formularzy ofeńowych (według załącznilków określonych w SIWZ).

2. Zamavłiający niewyrażazgody na składanie ofert w postaci elekfronicznej.
3. leŻeli dla oświadczeń i wykazów ptzewidzianyjest wzór - załącznik do SIWZ, dokumenty te sporządza się

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

zmian, ściśle według warunków i postanowień zavłar:Ęch w SIWZ. W przypadku, gdy dane nie doĘczą
Wykonawcy ta|eĘ wpisać ,,nie doĘ/czy''.

5. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie Z wymaganiami określonymi w SIWZ. Propozycje rczwiry'ń
altematywnych (wariantowych) nie będą brane pod uwagę. Zamawiający nie dopuszcza mozliwości
składania ofert wariantowych.

6. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
7. Nie dopuszcza się składania ofert częściolvych.
8. Ceny wsrystkich ęlęmentów zamówienia powinny za'wierać w sobię ewentualne upusty i rabaĘ

proponowan e ptzez Wykonawcę.
9. KaŻda strona ofęfty powinna być opatrzona kolejnym numerem i podpisana przezWykonawcę lub osobę

przez niego upoważnioną

Zamówienie ręalizowane w ramach projektu SATELITARNA KoNTRoLA SRoDoV/ISKA MoRZA BAŁTYCKIEGo
(SatBałtyk)
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i0. Ewentualne poprawki w tekście oferĘ muszą byó parafowane i datowane własnoręcmie przez osobę
podpisującą ofertę.

1 1. Wymagane dokumenĘ naleĘ złożyó w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzających za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę lub osobę (osoby) uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem ,' za
zgodnośó zoryginałem".

12. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w ję4ykach obcych naleĘ z}ożryć wraz z tłumaczeniem na jęryk
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

1 3. Wykonawcy ponoszą wszelkię koszty zrłviązane z przy gotowaniem ofeĘ.
14. ofęrta winna byó trwale zabezpieczona uniemożliwiając zrrrianę jej zawartości.
15. Złożone w ramach oferty ryateriĄ i dokumenty nie podlegajązwrotowi.
16. ofertę wtaz z wymaganymi załącznikami naleĘ umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi

Wykonawcy oraz opisem tematu, którego przetargdoĘczy:
,roferta przetargowa na dostawę przyrządu do monitońngu węgla cząsteczkowego (black carbon) w

aerozolu atmosferycznym metodą pomiaru osłabiania światła''
dla InsĘ{utu oceanologii PAI[' ul. Powstańców Warszawy 55' 8t-712 Sopot'

"'""#iffJin":ffi il:#f#',:Ti'.::'i'.""
17. W przypadku braku tej informacji Zamavłiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z

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

18. Brak jakiegokolwiek z określonych oświadczeń i wymaganych potwierdzeń lub złożenię oferty niezgodnie
z opisem przygotowania oferĘ (np. niepoświadczone przezWykonawcę za zgodnośó z oryginałem kopie)
spowoduje, stosownie do ustawy Prawo zamówień publicznych, wykluczenie Wykonawcy i odrzucenie
ofeńy.

19. oferty przedstawionę przęz dwa lub więcej podmiotów występujących wspólnie, będą musiaĘ spełniaó
naĘpujące wymagania:

19.1. w prrypadku złożenia oferty współnej oświadczenia oraz dokumenty winny byÓ złożone przezkuŻdy zĘch
podmiotów, natomiast forrnularzę ofęrtowe winny być podpisanę w imieniu wszystkich podmiotów składających
ofertę wspólną.
l9.2. w przypadku złożenia oferty wspólnej' Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publiczrrego.
19.3. oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązałaprawnie wszystkich partrrerów.
I9.4' Kil.dy Wykonawca przedłoĘ Ęlko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który
przedkłada lub paĘcypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wsąystkie oferty z udziałem tego
Wykonawcy zostaną odrzucone.

20. Stwierdzenie przez Zamawiającego podania informacji nieprawdziwych, istotnych dla prowadzonego
postępowania, powoduje wykluczenie Wykonawcy z udziaŁa w postępowaniu.

21. w ofercie naleĘ wskazaó częśó zarnówienia, któĘ wykonanie Wykonawca zamierza powierzyó
podwykonawcom.

22.Infotmacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy' w rozumieniu przepisów ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny zostaćwyraźnie oznaczorrę zastrzeżeniem Wykonawcy, pod
rygorem uznania, że stanowiąone informacje jawne.

Ix. INFOR]VIACJE o sPosoBIE PORoZuMIEWANIA sĘ ZAMAWIAJĄCEGo z wYKoNAwcAMI
oRAz PRZEKAZYWANIA oŚwnoczEŃ LUB DoIfl]MENTÓw, A TAI<ŻE WSKAZANIE osoB

Zamówięnie realizowane w ramach projęktu SATELITARNA KoNTROLA sRoDowISKA MoRZA BAŁTYCKIEGo
(SatBałtyk)
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UPRAwIvoNYCH Do PoRoZIJMIEwAI{IA stĘ Z wYKoNAwCAMI. wyrłŚrvrnNlA I ZMIANA
rnnŚcr srwz.

1. Cała korespondencja między Zamawiającym, a Wykonawcami prowadzona będzie w języku polskim.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zarnavłiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie' zaś złoŻone za pomocą telefaksu u'wuŻa się za ńożone w tęrminie' jeżeli dotrą do adresata przed

upływem terminu i zostały niezvvłocznie potwierdzone pisemnie. Wyjątek stanowi wniosek o przesłanie

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. co do którego Zamawiający dopuszcza formę telefaksową
lub elektronicną. oferta oraz dokumenty uzupełniane do ofeńy potwierdzające spełnianie waruŃów i
brak podstaw do wykluczenia winny byćprzekazane Zawsze w formie pisemnej.

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

fax 058 551 21 30
e mail officę@.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 72 81 w Ż23,58 73 71823, kom. 693 0Ż2068), e-mail
groza@iopan.gda.pl

4. Wykonawcy mogą zsłracaó się pisemnie do Zamavłiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówięnia, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później' niż do końca dnia, w którym upływa
połowa Wznaczotlęgo terminu składania ofert zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

5. Treść zapytań wtaz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz zostanie
ptzekazana wsrystkim Wykonawcom, zgodnie zart.38 ustawy Prawo zamówień publiczrych,

Zamawiający może w uzasadnionych wypadkach' przed upŁyvvem terminu składania ofert, zmienić treść
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.KużdawprowadzonaprzezZamawiajryego zmiana sIwZ zostanie
niezvłŁocnie zamieszczona na stronie internetowej oraz ptzekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano
SIWZ, stając się automatycanie jej integralną częścią. Wszęlkie wprowadzone przez Zarnavłiającego zmiany są
wiążące dla Wykonawcy. W takiej sytuacji, jeżeli zrniana treści SIWZ prowadzi do zmiany treŚci ogłoszenia o
zamówieniu Zamavłiający przedłuzy termin składania ofert, zgodnie z art. 12 a ustawy zŻ9 sĘcmia2a04 r. Prawo
zamówieńpublicmych(J.I.DZ.U.z2007r.Nt223,poz.1655zszm.),jeżeli zaśzmianatreściSIWZnieprowadzi
do zmiany treści ogłoszpnia o zamówieniu lecz w wyniku Ę zmiany niezbędny jest dodatkowy czas na
wprowadzenie zrnian w ofertach, Zamawiający również pnedfuĘ termin składania ofert. W takim prrypadku
wszelkie prawa i zobowiązania Zama-wiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą
podlegĄ nowemu terminowi.
X. OPIS SPOSOBU OBLICZEIIIA CEI{Y

1. Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w ''Formularzu ofertowo-cenowym''
stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wszystkie ceny
jednostkowe i wartości naleĘ podać z dokładnościądo dwóch miejsc po przecinku.

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

- wartość brutto zbiorcza za wszystkie porycje zamówienia.
4. Cena podana w ofercie winna zavłierać wszystkie koszĘ z:wiryane zrealizacjązamówienia.

Zamówienię realizowanę 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 uwzględnić w cenie.
6. Cęna może być tylko jednaza oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

xI. WYMAGA|IIA DoTYCZĄCE wADIt]M
1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia ZamawiEący nie wymaga wniesienia wadium.

xII. TERMIN ZWąZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca zvłiązany jest ofertąprzez okres 30 dni, który rozpogT;rrra się z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zarnavłiającego moze przedŁuĘó termin zvviązania ofertą ztym że

Zamawiający może Ęlko raz, co najmniej na 3 dni przed upĘwem terminu złviązania ofertą rwrócić się do
Wykonawców o w1rażenie zgody naprzedłlŻenie tego tęrminu o oznaczony okres, nie dfuższy jednak niŻ 60
dni. odmowa wytażenia zgody nie powoduje utraty wadium' Przedłużenie okresu związania ofertą jest
dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z
wniesieniem nowego wadium na ptzedhlŻony okres zwiryania ofertą.

XIII. ZMIANA I WYCOFAN{IE OFERTY
1. Wykonawca moze wprowadzić zmiany lub wycofać złoŻonąofertę Za pomocą pisemnego powiadomienia przed

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

upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie należy ńozyó w zamkniętej kopercie, która
powinna być dodatkowo ozraczona odpowiednio określeniami ,,ZMIANA'' lub ',WYCOFANIE''. KopeĘ
ozrrakowanę dopiskiem ,,ZMIANA'' zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził
zmiarry i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zrniarl, zostaną dołączone do oferĘ.

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

xIv. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA oFERT
1. oferfy należy składaó osobiścię lub przsz posłańca (pocztą kurierem) - decyduje d'ata otrzymania oferty przez

Zamawiającego - w zamknię{ch kopertach, w budynku InsĘrtutu oceanologii PAN w Sopocie przy ul'
Powstańców Warszawy 55, w pok. 120, do dnia 28.0ó.2010 r. do godz.9.30.

2- Oferta, która wpĘnie do Zamawiającego po upĘrvie terminu składania ofert, niezalezrrie od sposobu, w jaki
Wykonawca składa ofertę, będzie nierulłocznie odesłana bez otwierania do Wykonawcy.

XV. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
1. otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamall,iĄącego w sali konferencyjnej budynku InstJrtutu oceanologii

PAN w Sopocie przy ll. Powstańców Warszawy 55, dnia 28.06.2010 r. o godz. 10.00.
2. Prąy otwarciu ofert mogąbyć obecni upowaznieni przedstawiciele Wykonawców.

XVI. TRYB OTWARCIA I OCBNY OFERT
1. otwarcie ofert jest jawne. oferty otwarte zostanązgodnie z art. 86 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2- ofe'ty, dla których powiadomienie o wycofaniu zostało przedłozone zgodnie z niniejszą Specyfrkacją nie

zostaną otwarte i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę' juką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie

zamówienia.
4- Podczas otwarcia ofert Zamawiający podanaz-łlty (firmy) oraz adresy wykonawców orazinformacje doĘczące

ceny, terminu wykonania zamówienią okresu gwarancji i warunków płatności zawartychw ofeńacl.

SATELITARNA KoNTRoLA Śnooowtsrłffi
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5. ofeĘ oceniane będą w oparciu o zasady i kryteria zawarte w niniejszej SIWZ oraz ustawie Prawo zamówień
publicznych.

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

xv[. I(RYTERIA, KTÓRYMI zAMAwIAJĄcY BĘDZm sĘ I(mRowAŁ PRZY wYBoRzE
oFERTy, WRAZ Z PODANIDM ZNACZENTA TYCH KRYTERTOW r SPOSOBU OCEI{Y OFERT

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

2. Prry wyborze ofeĘ Zarnawiający będzie się kierował naĘpującym kryterium: cena 100yo.
3' Punkty za cenę będąobliczpne wg następującego wzoru:

najniższacena oferty
|iczba punktów: ------ x 1000ń

cena badanej oferty

4. Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w ,,Formularzu ofęrtowo-cenowym''
stanowiącym załącnik nr 2 do niniejszej SIWZ. Wszystkie ceny jednostkowe i wartości należy podaó z
dokładnościądo dwóch miejsc po przecinku.

5. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
6. Cenądanej oferty jest kwota wyraŹona w złotych polskich zavłierająca podatek od towarów i usług (VAT)

_ wartośó brutto zbiorcza za wsrystkie pozycje zamówienia.
7 ' Cena oferty zawierawszystkie koszty zvłiązate zrealizacjązamówienia.
8. oferta przedstawiaj ącanajniŻszącenę otrzyma maksymalną liczbę punktów _ 100 pkt. Pozostałym ofertom

przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (zgodnie z podanym wzorem) liczha punktów. Wynik będzie
traktowany jako wartość prrnktowa oferty.

9. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który zaoferuje najnizszącenę.
10. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy zuwagina fakt, że zostały złoŻone oferty o takiej

samej cenie, Zamawiający wenvie Wykonawców' którzy złoĘli te oferty, do z-łoŻenia w terminie
określonym przez Zamavłiającego ofert dodatkowych.

11. Wszelkie rozliczenia pomiędąy Zamawiającym a przysĄm Wykonawcą odbywać się będą w walucie
PLN.

ofeńa, która uzyska największą liczbę punktów (punkĘ uzyskane za kryterium: CENA) - zostanie uznana
przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą.

xvltr. sPRAwDzE|l_IE oFERT, oKREŚLENm ICH ZGoDNoŚcI z WYMAGANIAIIiII, PowoDY
ODRZUCENIA OFERTY

1. Oferta, złoŻona w określonym przęz Zamawiającego terminie' oceniana będzie w oparciu o zasady i
kryteria zavłarte w niniejszej SIWZ oraz ustawie Prawo zarnówień publicznych.

Ż. Przed oceną ofęrt Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy w postępowaniu i
określi, czy Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie III
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, czy oferta została prawidłowo podpisana, czy
jest zgodna z wymaganiami przedstawionymi w SIWZ.

3. W toku badania i oceny ofert Zarnawiający maŻe Żądaó od Wykonawców wyjaśnieit doĘczących treści
złoŻonych ofert. Niędopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji
dotyczących złoŻonej ofeĘ.

4. Zamawiający poprawia w ofercie:

Zamówięnie realizowane wramachprojektu SATELITARNA KoNTRoLA SRoDowISKA MORZA BAŁTYCKIEGO
(SatBaĘk)
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a) ocrywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, zuwzg|ędnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją istotnych Warunków Zamówienią
niepowodujące istotnych zmian w treści ofert,

5. O poprawkach omyłek Zamawiający niezwłoczxlię zawiadamia Wykonawcę' którego oferta zostaŁa
poprawiona.

6' Zamawiający. oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, określonych w
punkcie III niniejszej SIWZ, wedfug następujących zasad:

a) ocena spełnienia warunków udziafu w postępowaniu dokonywana będzieo w oparciu o oświad częnia i
|9kum9nty złożsne przez Wykonawcę w niniejszym posĘpowaniu, metodą',spełnia/nie speŁria'';
b)jeżeli Wykonawca nie wykaze się spełnieniem warunków określonych w-punkcie nI ńinie;sze.; sIwZ, zostanie
wykluczony z postępowania;
c) ofertę Wyko:rawc1, który zostanie wykluczony Z postępowanią na podstawie art.24. ust.l i 2
zamówień publicznych, uzraje się za odrzuconą
d)jeżeli Wykonawca wykaże się spełnieniem warunków określonych w punkcie II niniejszej SIyZ,
zostanie zakwalifikowana do dalszej analizy.

.. 7 ' 'Zam:awiający zobowiązanyjest odrzucić ofertę (art. s9 ustawy Prawo zamowieńpublicznych), jeżeli:
a)jest niezgodna z ustawą,
b) jej treśó nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowienia, z zastrzeŻeniem art.87 ust.2 pkt.3
ustawy Prawo zamówień publicznych,
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o złvalczaniu nieuczciwej
konkurencji,
d)zawierararĄco niskącenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
e)została ńożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lubniezaproszonego do składania ofert,
f)zawiera Mędy w obliczeniu ceny,

8' Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodziłsię na poprawienie omyłki, októĘ mowa w art.87 ust.2 pkt.3 ustawy Prawo ZamowieńPublicznych]
9. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

xlx' INFORMACJE o FORMALNOŚCIAcH, JAKm PowII\aNY ZosTAĆ DoPEŁNIoNE PoWYBoRZE OFERTY w CELU ZAWARCIA UMowY w SPRAWIE złnłÓwrnNlA PUBLICZNEGo.
1' Niezwłocznie po wyborze nĄkorzystniejszej oferĘ Zamawiający z'awiadomi Wykonawców, ktorzyńoĘli ofeĘ, o:

a) wyborze najkorąystniej szej ofeity,
b) Wykonawcach, których oferfy zostĄ odrzucone,
c)Wykonawcach,którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia.
d)terminie określonym zgodnie z art- 94 ust. 1 lub ź ustawy Prawo zamówień publicznych, po którego upĘrvieumowa w sprawie zamówieniapublicznego możebyć zawarta.2' Umowa z Wyk9nawcą którego oferta zostanie i^*u za najkorzystniejszą zostanie za.wartaw terminienie krótsrym niż 5 dni od dnia przssłania zawiadomienia_ o wybo.ze najkorzystniejszej oferty' jeżelizawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust' 2 ustawy i.u*o zamowieitpublicznych,albo l0 dni _ jeżeli zostało przesłane w inny sposób, ź zastrzeżeniem art. 94ust. 2 ustawy Prawo zamówieńpublicznych (Zarnawiający może za:wrzeó- umowę w sprawie zamówienia publicznego pr"ed 

_upły*e-

wskazanych terminów, jeżeli w postępowaniu o udziel enie zamówienia o/ przypadku trybu ptzetargu

SATELITARNA KONTR
(SatBaĘk)

ustawy Prawo

złożona oferta
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nieograniczonego ńoŻono tylko jedną ofertę, lub w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono
Żadnej ofeĄ oraznie wykluczono żadnego wykonawcy.

3. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamięszczona:
na stronie internetowej Zama'w iającego,

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

a) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
b) ńożonej ofercie,
c)wzotze umowy' stanowiącym Załączniknr 6 do SIWZ.

5. W przypadku sdyby wyłonior.la w prowadzonym postępowaniu oferta została złoŻonaprzez dwóch lub więcej
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publiczrrego, Zamawiający zuŻąda umowy
regulującej współpracę tych podmiotów przed przysĘrieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.
Termin, na jaki zostaŁa zawatta umowa Wykonawców nie może być krótsry od terminu określonego na

wykonanie zamówienia.
6. W przedmiotowym postępowaniu nie wymaga się zabezpieczenia naleĄrtego wykonania umowy.
7. Zama'wiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

xx. WYMAGANIA DoTYcZĄcE NALEżYTEGo ZABF,ZPIECZENIA I]MowY w SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGo.
Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesieniazaberyieczenienaleŻrytego wykonania umowy.

XXI. ISTOTNE WARUNI(I UMOWY
1. Wszelkie warunki umowy istotne d|aZamawiającego sązavłarte w projekcie umowy' stanowiącym załącznik

nr 6 do SIWZ.
2. Niedopuszczalne pod rygorem niewaźności sątakie istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku

do treści oferty, na podstawie któĘ dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że nasĘlią następujące warunki
zmiany umowyl
- ceny ulegają zrrrianie w prrypadku zmian (także obnizka) podatku VAT bezpośrednio rvłięanych z
przedmiotem zamówienia.

xxII. PoUCZENIE o ŚRoDKACI{ oDwoŁAwCzYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH wYKoNAwcY
1. Wykonawcy, atakŻe innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał intęres w uzyskaniu danego zamówienia,

który poniósł lub moze ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zama'wiającego przepisów ustawy
prawo zamowiefipublicznych (Dz. U' z2007r., Nr 223, poz. 1655 zpóźn. zm.) przysfugują środki ochrony
prawnej wynikające z art. i80 i następne, z uwzględnieniem trybu niniejszego postępowania oraz
ograniczeń wynikających z wartości zamówienia.

Ż. w niniejszym postępowaniu odwołanie pr4.sługuje wyłącznie wobec czynności: opisu sposobu
dokonywania oceny spełniania warunków udziału w poĘpowaniu, wykluczenia odwołującego Z
postępowania o udzielenie zamówienią odrzucenia oferty odwołującego.

3. odwołanie powinno wskaąrwać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego' któĄ zarzuca się
niezgodność z ptzepisami ustawy, za'wierać rvłięzłe przedstawienie zarnl/'ów' określaó ł,ądanie oraz
wska_ąrwać okoliczności faktyczre i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się w terminach wskazanych w art. 182 ustawy Prawo zamówięń publicznych do Prezesa
KĄowej Izby odwołau,czej w formie pisemnej albo elektroniczrrej opatfzonej bezpieczrrym podpisem
elektronicznym weryfikowanym Za pomocą waznego kwalifikowanego ceĄfikatu'

5. odwofujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób' aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się' iż

Zamówienie realizowane w ramach projektu SATELITARNA KONTROLA SRoDow]SKA MORZA BAŁTYCKIEGO
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INNOWACYJNA
GOSPODARKA
NARoDoWA SIRATEClA sPÓlNoŚcl
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zafnawiający mógł zapozrraó się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienią jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upĘwem terminu do jego wniesienia za pomocąjednego ze sposobów

określonych w art.27 ust. 2 ustawy Prawo zamówieńpublicznych.
6. Na orzeczenie lzby 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 orzeczeniaIzby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocźowej operatora

publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

xxlfl. PoSTAFtowfENIA KoŃCowE
1. Wszelkie rozliczeniapomiędzy Zamavłiającym i Wykonawcami powinny odbywaó się w walucie polskiej

PLN.
z. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ dla Wykonawców majązastosowanie przepisy:
a) ustawy z29 sĘcznia2004 r. Prawo zamówień publicznych {1.t .Dz.U. zŻ007r.Nr 2Ż3 poz. 1655 z ze zln.),

b) Kodeksu Cywilnego.

Sopot, dn.17 czerwca 2010 r.

Podpisy członków Komisji:

€t-**

Przęwodnic Zący ......'.... s:y: !'*]

Członek Mle
"\

Członek ..........,,Ń&W.!wl,ał-r.{-ur{il

Zamówienie realizowane w ramach projektu SATELITARNA KONTROLA SRoDowISKA MORZA BAŁTYCKIEGO
(SatBałtyk)
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UN|A EURoPEJśKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU BEGIONAUIECTO ffi
Załącznik nr 1

pieczątka Wykonawcy
miejscowość i data

FORMULARZ OFERTOWY
Niniejszym oświadczamy, Że w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę przyrządu do monitoringu

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

dla Inst5rtufu oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, ofertę przetargową składa:

Q,{ a nv a łvy kon aw cy / ów )
- składamy niniejszą ofertę przetargowąwe własnym imieniu*
- juko partner konsoĘum zarządzanego ptzez*

(nanła lidera)
* niepotrzebne slcreślić

1 . Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.
2. Oferujemy dostawy w okresie ..... od dnia podpisania umowy.
3. Termin płatności za poszczególną wykonaną dostawę zrealizowaną zgodnie z zapotrzebowaniem

Zamawiającego wynosi 30 dni od daĘ otrrymania faktury'
4. oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfrkacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej

zastrzeżeń.
5. oświadczamy, że Firma spełnia

Zamówienta.
6. oświadczamy, że u'wuŻamy się za

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

Warunków Zamówienia. W przypadku wyboru naszej oferty zobowią7ujemy się do zawarcia umowy według
przedstawionego wzoru, w wznaczonym przez Zamawiającego terminie.

8. Zamierzamy l nie zarlięrzamy* powierzyć podwykonawcom następującączęść zamówienia:

* niepotrzebne slcreśl ić

9. W przypadku wyboru naszej oferty do realizacji wlw zamówienia publicznego umowa ze strony Wykonawcy
będzie podpisana przez:

( podać imiona i nazwiska oraz stanowiska )

- należność z t;rtufu wykonania umo\ny należry przekazać na:.

wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków

zwięatrych niniejszą ofertą na czas 30 dni od upĘvu tęrminu składania

( podać nazryę Banku i numer konta )
10. Internet:http:/l

zańowióńie reatizowane w ramach projektu sArpl'nARNA KoNrnolł Śnooowlsrn vlonzł sAŁTYCKIEco
(SatBaĘk)
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*#mE
11. e-mail

podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upowaźnionej

Zamówienie realizowane w ramach projektu SATBLITARNA KONTROLA sRoDoWIsKA MoRzA BAŁTYCKIEGO
(SatBałfyk)
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ZałączniknrŻ

pieczątka Wykonawcy

miejscowość i data

F'ORMTILARZ OFERTOWO-CENOWY

Wartość netto oferty wynosi: ... złi.../100 gr. Podatek VAT (... %) wynosi .zł i ......ll00
gr.
Cena oferty wrazpodatkiem vAT ........ złi...1100

i.../100

(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upowaźnionej)

t9



Załącznik nr 3

pieczątka Wykonawcy

miejscowośó i data

oŚwIADCZENIE o SPEŁNIENIU wARUNKÓw UDZIAŁU w PosTĘPowANIU

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

zawartości węgla cząsteczkowego (black carbon) w aerozolu atmosferycznym metodą pomiaru osłabiania światła dla Instytutu

oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie (nr postępowaria: IolDT/l562/201o) oświadczam, że Wykonawca, którego

reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicmego, tj:

1. posiada wiedzę i doświadczenie w postaci należytego wykonania, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągĘch równiez wykonywania, co najmniej dwóch dostaw przyrządów do monitoringu zawartoŚci węgla
cząsteczkowego (black carbon) w aerozolu atmosferycznym metodą pomiaru osłabiania światła, w okręsie
ostatnich trzęch lat przed upływem terminu składania ofert*,
lub
nie dysponuje zasobami niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia w w/w zakresie i na udowodnienie
Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi dorea1izacji zamówienia na okres korrystania znichprry
wykonaniu zamówienia, zasobami innego podmiotu, przedstawia następujący dokument:

* niepotrzebne s lcreś lić
2. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia -

zapewniającymi wykonanie zamówienia*,
lub
nie dysponuj e zasobami niezbędnymi do rcalizacji niniejszego zamówienia w wlw zakresię i na udowodnienie
Zamawt:ającemu, iz będzie dysponował niezbędnymi do realizacji zamówięnia na okres kor4zstania znlchprzy
wykonaniu zamówienia, zasobami innego podmiotu, przedstawia następujący dokumęnt:

* ni epotrz ebne s lrr eślić
3. posiada sytuację ekonomiczną* i finansową* zapewniającąwykonanie zamówienia*

tub
nie dysponuj ę zasobami niezbędnyni do realiz.acji niniejszego z'amowienia w zakresie sytuacji finansowej na
udowodnienie Zamavłiającemu' iż będzie dysponował niezbędnymi do realizacji zamówienia na okres
korzystania z rrich przy wykonaniu zamówienia, zasobami innego podmiotu, przedstawia następujący
dokument:

* niepotrzebne skr eślić

podpis i pieczątka Wykonawcy
lub osoby upoważnionej

niepotrzebne skre ślić *

Ż0



Załączniknr 4

pieczątka Wykonawcy

miejscowość i data

oŚwIADczENIE
o BRAKU PoDsTAw Do WYKLUCZENIA Z PosTĘPowANIA

NA PoDsTAwIE ART. 24 UST. 1 UsTAwY PRAwo zAMowIEŃ pusLrczNYCH

PrzryĘpując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę prz1tządu do monitoringu

zawartości węgla cząsteczkowego (black carbon) w aerozolu atmosferycznym metodą pomiaru osłabiania światła dla InsĘrtutu

oceanologii Polskiej Akadęmii Nauk w Sopocie (nr postępowania: Io/DT/l562l20l0) oświadczam, że Wykonawca, którego

."p."""''to3ę nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publiczrrego' na mocy art. 24 ust. 1 z dnia 29

stycznia zsoł r- Prawo zamówień publiczrrych (.t. Dz. IJ. z 20a7 r., nr 2Ż3, poz. 1655 z późn. nn.), zgodnie z którym z
postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

} wyto.'a*ców, którzy wyrządz1|i szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienalezycie, jeżeli szkoda tazostała
stwięrdzona orzeczenięm sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 |atprzed wszczęciem postępowania;

b) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłoŚć ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców'

którzy po ogłoszeniu upadłości zawar\i układ zatwięrdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
c) Wykonawców, którzy za|egająz uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społecale lub zdrowotne, z
wyjątkiem pr4padków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenię, rońożerie na raĘ zaleg}ychpłatności
lub wstrąrmanie w całości wykonania decyzji właściwego or3anu;
d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przeĘpstwo popeŁtione w nłiązku z posĘpowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przeciwko Środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popehrione w celu
osiąnięcia korzyści majątkowych, a takŻe za przestępstwo skmbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związkv mających na celu popeŁrienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
e) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielęnię zamówienią przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przeciwko
środowisku, przesĘpstwo przekupstwa, przeĘpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w
celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a tzkŻe za przestępstwo skarbowe lub przesĘpstwo udziału w zorganŁowanej grupie
albo zwią4ku mających na celu popełnienie przesĘpstwa lub przestępstwa skarbowego;
f) spółki partnerskie' których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popeŁrione w związku 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 celu osiągnięcia korzyści majątkowych, atakŻe zaprzęstępsty,lo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo zwirykumających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
g) spółki komandytowe oraz spółki komandyowo-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 innę przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŻe Za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziaŁu w zorganizowanej grupie albo związka mających na celu popeŁrienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
h) osoby prawne' których urzędującego członka organu zaruądzającego prawomocnie skazano za prznsĘpstwo popehrione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową
przeĘpstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przesĘpstwo popeŁrione w celu osiągnięcia korzyści maj ątkowych , a takŻe Za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

D podmioĘ zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie plzęplsow o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za cryny zabronione pod groźbą kary;

pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
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Zalączniknr 5

pieczątka Wykonawcy

mięjscowość i data

oŚwIADCZENIE
wYKAz WYKoNANYCH LUB WYKoNYWANYCH PR.Z'F-Z wYKoNAwCĘ DoSTAw

wykaz wykonanych, a w przypadku Świadczeń okresowych lub ciągĘch również wykonywanych dostaw przyrządów do

monitoringu zawartości węgla cząsteczkowego (black carbon) w aęrozołu atmosferycznym metodąpomiaru osłabiania światła

w zakresie niezbędnym do wykaz.ania spełnienia warunku wiedry i doświadczenia, w okresie ostatnich ttzechlatprzed
upĘwem do terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzęnia działalnoŚci jest krótszy - to w tym okresie * z podaniem ich

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

L.p. Nazwa, adres i telefon Odbiorcy

opis przedmiotu zamówienia: naleĘ
podać realizowane dostawy

przyrządów do monitoringu
zawańości węgla cząsteczkowego

(black carbon) w aerozolu
atmosferycznym metodą pomiaru

osłabiania światła do badań
środowiskowvch i ich rodza!

Terminy realizacji
(termin rozpoczęcia i
termin zakończenia

jeżeli zostało
zakończone)

Wartość
zamówienia trrutto

I

2

3

4

5

6

1

(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upowaznionej)
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Załącznik nr 6
UMOWA nr ............. 2010 - PROJEKT

zawartawdniu wSopociewtrybie art.39 ustawy zdniaZ9sĘcznia2004r. Prawozamówień
publicznych fiednolĘ tekst ustawy Dz.U. zŻ007 r.Nr 223 poz.1655 ze zrn.)

pomiędzy:
Ins{tutem oceanologii Polskiej Akademii Naukw Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 55, 8t-712 Sopot
Zwanym w dalszej części niniejszej umowy ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym przez:
Dyrektora -
a
podmiotem gospodarczym ........ z siedzibą

zarejestrowanym w

posiadającym NIP REGON
Zwanym w dalszej części niniejszej umowy WYKONAWCĄ reprezentowanym przez;

o następującej treści:
$1

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór najkorzystniejszej oferty wyłonionej w trybie przetatgls

nieograniczonego nr Io/DTi 1 5 6Ż12010 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycmia Ża04 r. Prawo zamówień publiczrych

0.t. DZ.U. zŻ007 r.Nr 223 poz.1655 ze zm.).

s2
Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa ,przyrządu do monitoringu zawańości węgla cząsteczkowego
(black carbon) w aerozolu atmosferycznym metodą pomiaru osłabiania światła''; dla InsĘńutu oceanologii
Polskiej Akademii Nauk w Sopocie wedfug rodzaju, ilości i ceny określonej w załączonym formularzu cenowo-
ofertowym (Załączriki nr Ż do SIWZ), stanowiącym integralną częśó umowy.

s3
Dostawa towaru wymienionego w $ 2 nasĘli w ciągu cźerech Ęgodni od daĘ podpisania umowy.

s4
1. Wartośó wykonania przedmiotu umowy ustala się na podstawie cen jednostkowych zgodnie zę ńożoną ofertą

1. ii @. 
.:-"'*...::T. .: :x1:$'""# 

vAT w wysokości Zł ( słownie :

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

InsĘrtutu Oceanologii PAN w Sopocie po dokonaniu odbioru dostawy przez Zamavłiającego. Wykonawca
określi na fakturze nazwę dostarczonego towaru zgodnie zSlWZ.

2. Należnośó regulowana będzie przelewem z rachunku Zarrya wiającego na rachunek Wykonawcy
po otrrymaniu zamówionego towaru w

terminie 30 dni od daĘ otrzymatia faktury wystawionej przez Wykonawcę.
3. Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za nieterminowązapłaĘ.

$6

1. Wykonawca zapłaci ZamavłiEącemu kary umowne w wysokości 0,5 oń od wartości brutto zamówienia
kaŻny dzień zvłłoki w dostawie.
2. Zamawiający zastrzega możliwośó dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokośó ilw kar na
zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

$7
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publiczrrym ' czego nie mozna było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, Zamau,iający może odsĘlić
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca może żądaćjedynie wynagrodzenia należnego mu z Ęrtufu faĘcznie dostarczonego towaru.

$e
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1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
niewaŻlości.

Ż. Niedopuszczalne pod rygorem niewazności są istotne zmiany postanowień zawartej umowy or.Lz

wprowadzenie do niej nowych postanowień niekorrystnych dla Zamawiającego' chyba że:

- ceny ulegają zrrrianie w przypadku i na skutek zmian (także obnizka) podatku VAT bezpośrednio związanego z
przedmiotem zamówienia.

$10
Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać cesji wierąytelności wynikających z niniejszej

umowy na osobę tzecią.
s11

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w drodze negocjacji, a w
przypadku niemozrości osiągnięcia porozumienią sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze sądowej przez sąd

właściwy dla siedziby Zamawiającego.
s12

W sprawach nieuregulowanych pośtanowieniami niniejszej umowy będąmieó zastosowanie przepisy :

a/ Prawo zamówień publicznych (iednolity tekst ustawy Dz. U. zŻ$$-lr.Nr 223 poz. 1655 ze zm.).

bi Kodeksu Cywiłnego.
s13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzrrriących egzemplarzaQh, z czego Ż egzemplarze dla Zanawiającego i jeden

e gzemplar z dla Wykonawcy.

ZAMAWIAIĄCY WYKONAWCA

AKCEPTUĘ wZoRUMowY

(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upowaznionej)

Załączniki do umowy:
l. ofetta Wykonawcy złoŻona przez WYKONAWCĘ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego -

rotDTl1562l20t0
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