
Sopot, dnia 16 sierpnia 2010 roku 
 

INSTYTUT OCEANOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK
ul. Powstańców Warszawy 55

81-712 Sopot
ogłasza

przetarg nieograniczony - znak:IO/DT/2064/2010
na :  na dostawę zestawu spektroflurometrycznego

 
I. INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA: 

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
ul. Powstańców Warszawy 55 
81-712 Sopot
telefon: 058 551-72-81   
fax.: 058 551-21-30   
e-mail: office@iopan.gda.pl
 
Punkt kontaktowy: j.w.  
Osoby do kontaktów:  
p. Kazimierz Groza, 058-73-11823, e-mail groza  @iopan.gda.pl  
Adres strony  internetowej na której zamieszczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iopan.gda.pl
 
Rodzaj Instytucji Zamawiającej i główny przedmiot lub przedmioty działalności:
Inny: Instytut Polskiej Akademii Nauk
 
Instytucja Zamawiająca nie dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji Zamawiających. 
 
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
1. Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:  
Dostawa zestawu spektroflurometrycznego dla Instytutu Oceanologii Państwowej Akademii Nauk w Sopocie 
 
2. Rodzaj zamówienia:  
Dostawa  
 
3. Główne miejsce realizacji dostawy:  
Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk 
ul. Powstańców Warszawy 55
81-712 Sopot

4. Ogłoszenie dotyczy:  
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.  
 
5. Informacje na temat umowy ramowej. 
Zamawiający nie zawrze umowy ramowej. 
 
6. Krótki opis przedmiotu zamówienia:  
Przedmiotem  niniejszego  postępowania  jest  dostawa zestawu  spektroflurometrycznego  dla   Instytutu 
Oceanologii PAN w Sopocie. 
 
7. Wspólny Słownik Zamówień ( CPV ) :  
główny przedmiot: CPV: 38.40.00.00-9 (przyrządy do badania właściwości fizycznych).
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8.   Wykonawca  przedstawia  ofertę  zgodnie  z  wymogami  określonymi  w  SIWZ.  Propozycje  rozwiązań 
alternatywnych (wariantowych) nie będą brane pod uwagę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert 
wariantowych. 
Zamawiający  nie  dopuszcza  składania  ofert  częściowych. Oferta  nie  spełniająca  chociażby jednego  elementu 
zostanie odrzuca jako nie spełniają wymogów SIWZ.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
Zamówienie nie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA). 
 
9. Wielkość zamówienia.  
1. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi  dostawa fabrycznie nowych urządzeń – spektrofluorymetru 

skanującego  do  pomiarów  fluorescencji,  chemoluminescencji  i  bioluminescencji oraz  dwuwiązkowego 
spektrofotometru UV-VIS. Oba aparaty analityczne muszą być wytworzone przez jednego producenta.
2. Przedmiot dostawy powinien posiadać certyfikat ISO a także oznaczenie CE będące warunkiem eksportu 
wyrobów  przemysłowych  do  Unii  Europejskiej  oraz  potwierdzające  zgodność  przedmiotu  z  dyrektywą 
1999/5/EC. 
3. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi transport, wniesienie, rozładunek dostarczonych urządzeń, a 
także  opakowanie  i  ubezpieczenie  ich  w czasie  dostawy  do  miejsca  dostawy  (siedziba  Zamawiającego), 
instalacja, pierwsze uruchomienie, testowanie, walidacja i szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie 
obsługi urządzeń, a także gwarancja i serwis gwarancyjny, które to świadczenie Wykonawca zobowiązany jest 
uwzględnić w ofercie.
4. Wymagana  gwarancja. Zamawiający  wymaga  udzielenia  minimum  24-miesięcznej  gwarancji  na 
wszystkie  urządzenia i  elementy wchodzące w przedmiotu  zamówienia  od daty dostawy i  zainstalowania 
sprzętu potwierdzonego protokołem uruchomienia sprzętu, minimalnego czasu reakcji serwisu na zgłoszenie 
usterki  –  do  48  godzin  od  telefonicznego  lub  faksowego  zgłoszenia  oraz  zapewnienia,  że  trzy  naprawy 
gwarancyjne  tego  samego  podzespołu  kwalifikują  sprzęt  do  wymiany  na  nowy  –  równoważny. Karty 
gwarancyjne  oraz  instrukcje  obsługi  są  dostarczane  wraz  z  produktem.  W  trakcie  całego  okresu 
gwarancyjnego Wykonawca zobowiązany jest świadczyć bezpłatną pomoc techniczną i serwisową.
5. Wykonawca  przedstawia  ofertę  zgodnie  z  wymogami  określonymi  w  SIWZ.  Propozycje  rozwiązań 
alternatywnych (wariantowych) nie będą brane pod uwagę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania 
ofert wariantowych.
6. Zamawiający  przewiduje  płatność  wynagrodzenia  za  dostarczony  zestaw  spektrofluorometryczny  w 
terminie  do  14  dni  od  daty  zainstalowania  i  uruchomienia  urządzeń,  po  uprzednim  przeszkoleniu 
pracowników Zamawiającego i otrzymaniu faktury VAT.
7. Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jt. Dz.U. z 
2007  r.  Nr  223,  poz.  1655  ze  zm.)  o  wartości  zamówienia  nie  przekraczającej  kwot  określonych 
rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 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. 11795). 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Spektrofotometr fluorescencyjny musi umożliwiać wykonywanie pomiarów w trybie fluorescencji , fosforescencji, 
chemiluminescencji  oraz  bioluminescencji  roztworów  wodnych  w  kuwetach,   wyróżniać  się  następującymi 
cechami:

1. Układ optyczny wyposażony w monochromatory oparte na siatce dyfrakcyjnej: po stronie wzbudzenia i emisji 
2. Detektor: - fotopowielacz o zakresie roboczym 200 – 900 nm.
3. Źródło światła:

- lampa ksenonowa 
4. Rzeczywisty roboczy zakres długości fali:

- wzbudzenie: 200-900 nm
- emisja: 200-900 nm

5. Dokładność długości fali: nie mniejsza niż  ±1.5 nm
6. Odtwarzalność długości fali: nie mniejsza niż  ± 0.2 nm
7. Czułość dla widma Ramana wody (wzbudzenie 350 nm, emisja 397 nm):

- nie mniejsza niż 750:1 RMS 
8. Zmienna szerokość wiązki, sterowana za pomocą komputera:
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- wzbudzenie: zakres nie mniejszy niż od 2.5 do 10 nm, 
- emisja: zakres nie mniejszy niż od 2.5 do 10 nm 

9. Spektralna rozdzielczość danych
- nie mniej 0.2 nm

10. Podstawa pod otwarte kuwety pomiarowe o długości drogi optycznej 1 cm.
11. 4 szt. kwarcowych kuwet pomiarowych do pomiarów fluorescencji o długości drogi optycznej 1 cm
13. Komputer sterujący: procesor Intel Pentium, pamięć RAM nie mniej niż 2 GB, dysk twardy 500 GB, wysoko 

wydajna karta graficzna, monitor LCD o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 17”, napęd DVD-RW x48, 
klawiatura, mysz optyczna, system operacyjny Windows XP Pro PL SP3 lub wyższy kompatybilny z 
oprogramowaniem sterującym..

14. Oprogramowanie sterujące w/w spektrofluorymetrem pracujące w środowisku Windows 2000 lub XP wraz z 
niezbędnymi kartami komunikacyjnymi. Oprogramowanie powinno umożliwiać: sterownie 
spektrofluorymetrem i kontrolę przebiegu pomiarów, pomiary spektrum również 3D, nakładanie widm., 
pomiary kinetyki, obróbkę danych, eksport danych.

Specyfikacja techniczna dwuwiązkowego spektrofotometru UV-VIS 

1.Układ optyczny wyposażony w monochromatory oparte na siatce dyfrakcyjnej, szczelny układ optyczny, 
zwierciadła pokryte kwarcem, układ bez soczewkowy dla zredukowania abberacji chromatycznych.

2. Detektor fotopowielacz lub element fotodiodowy, w zakresie roboczym 190 – 1100 nm.
3. Źródło światła: podwójne źródło światła lampa deuterowa i halogenowa.
4. Rzeczywisty roboczy zakres długości fali: 190 – 1100 nm.
5. Dokładność długości fali : < 0.1 nm przy 656,1 nm
6. Powtarzalność długości fali: < 0.05 nm przy 656,1 nm
7. Dokładność absorbancji: < 0.001 A przy 1 A, filtr NIST 930D

8. Powtarzalność absorbancji: < 0.001 A dla 10 pomiarów przy 1 A, filtr NIST 930D 
9.Stabilność fotometryczna: < 0.00015 A/h przy 0 A, 500 nm, 2 sekundy
10. Szum fotometryczny: < 0.00005 A przy 0 A, szczelina 1 nm
11. Światło rozproszone: < 0,01% T przy 220 nm, < 0.01% T przy 340 nm i 370 nm
12. Szczelina zmienna: ustawiana w zakresie 0.5 – 4.0 nm 
13. Szybkość skanowania widma: szybkość skanowania regulowana w zakresie 10 – 2750 nm/min
14. Sfera integracyjna: sfera integracyjna o średnicy nie mniejszej niż 50 mm pracująca w zakresie nie mniejszym 
niż 250 – 1100 nm pozwalająca na pomiary transmisyjne oraz rozproszone odbiciowe. Sfera integracyjna musi być 
wyposażona w uchwyt do próbek ciekłych oraz próbek stałych. Przystawka musi zostać dostarczona wraz ze 
skalibrowanym standardem bieli.
15. Zestaw kuwet kwarcowych i ława optyczna, umożliwiająca montaż prostopadłościennych kuwet pomiarowych 
o następujących parametrach:
droga optyczna 10 mm z pokrywkami teflonowymi
droga optyczna 20 mm z pokrywkami teflonowymi
droga optyczna 50 mm z pokrywkami teflonowymi
droga optyczna 100 mm z pokrywkami teflonowymi
Zestaw kuwet kwarcowych prostopadłościennych po 4 sztuki, o zadanych drogach optycznych: 10 mm, 20 mm, 50 
mm i 100 mm.
16. Stacja komputerowa:
Stacja komputerowa sterująca: procesor typu Intel Pentium 2.40 GHz, pamięć RAM nie mniej niż 2 GB, dysk 
twardy co najmniej 500 GB, zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 MB, zintegrowana karta graficzna, napęd 
DVD+/- RW, klawiatura typu QUWERTY, mysz, monitor LCD 17”. System operacyjny Windows XP z SP3 lub 
wyższy kompatybilny z oprogramowaniem sterującym.
17.Oprogramowanie pracujące w środowisku Windows XP, pozwalające na zarządzanie pracą spektrofotometru 
oraz obróbkę wyników. Oprogramowanie musi być jednym programem zapewniającym  pełną obsługę 
spektrofotometru oraz analizę uzyskanych wyników. 
18. Do zestawu powinna być dołączona mobilna stacja analizy i prezentacji danych o następujących parametrach: 
procesor typu Intel Pentium 2.40 GHz, pamięć RAM nie mniej niż 2 GB, dysk twardy co najmniej 500 GB, 
zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 MB, zintegrowana karta graficzna, napęd DVD+/- RW, klawiatura typu 
QUWERTY, mysz, monitor LCD 15”. System operacyjny Windows XP z SP3 lub wyższy kompatybilny z 
oprogramowaniem sterującym.
19  Kolorowa drukarka laserowa
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10.Opcje :  
nie 

11. Termin realizacji zamówienia:  do 15 października 2010.

III.  INFORMACJE  O  CHARAKTERZE  PRAWNYM,  EKONOMICZNYM,  FINANSOWYM  I 
TECHNICZNYM.  
1. Warunki dotyczące zamówienia – wymagane wadia i gwarancje:  
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje obowiązku wnoszenia wadium. 
 
2. Główne warunki finansowania i płatności:  
Zamawiający dokona zapłaty za dostarczony towar w terminie do 14 dni od daty dostawy towaru  do siedziby 
Zamawiającego  i  otrzymaniu  faktury  VAT,  po  uprzednim  podpisaniu  protokołu  zdawczo-odbiorczego  i 
przeszkoleniu pracowników Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi urządzeń.

3. Forma prawna , jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:  
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – Wykonawcy są zobowiązani 
dołączyć dodatkowo : 
- listę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia oraz 
- dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamó-
wienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia .    

Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału, poświadczonej notarialnie kopii, sporządzonego przez no-
tariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, do wy-
konywania których pełnomocnik jest upoważniony. 

Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana – Zamawiający 
zażąda –przed podpisaniem umowy – umowy regulującej współpracę tych podmiotów. Wykonawcy występujący 
wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność  za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania .
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdy z Wykonawców po-
świadcza także własne dokumenty.
 
4. Warunki udziału – sytuacja podmiotowa wykonawców :  
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki: 
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia w postaci należytego wykonania, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych  również  wykonywania,  minimum  dwóch  dostaw  spektrofluorymetrów  fluorescencyjnych  i 
spektrofotometrów UV-VIS o łącznej wartości minimum 150.000,00 zł brutto, w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami  zdolnymi  do wykonania zamówienia – 
zapewniających  wykonanie zamówienia;
d) posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

II. Zamawiający ustala następujący sposób oceny warunków udziału w postępowaniu:
2.1. w zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.a) - ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przed-
stawionego  przez  Wykonawcę  oświadczenia  wskazanego  w  punkcie  IV.1.1.  SIWZ  Jeżeli  Wykonawca  złoży 
oświadczenie o spełnieniu warunku wskazanego w punkcie 4.1.a.) - Zamawiający uzna warunek za spełniony.
2.2. w zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.b.) - ocena spełnienia warunku nastąpi w oparciu o przed-
stawione przez Wykonawcę dokumenty wskazane w punkcie IV.1.1. SIWZ. Jeżeli Wykonawca złoży oświadcze-
nie o spełnieniu warunku wskazanego w punkcie 4.1.b) a także wykaz minimum dwóch dostaw spektrofluoryme-
trów fluorescencyjnych i spektrofotometrów UV-VIS o łącznej wartości minimum 150.000,00 zł brutto, w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający uzna warunek za spełniony. Jeżeli Wy-
konawca nie dysponuje zasobami niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca w takiej sytuacji 
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamó-
wienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dys-
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pozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełnienia wa-
runku nastąpi w oparciu o pisemny dokument wystawiony przez podmiot oddający Wykonawcy do dyspozycji nie-
zbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
2.3. w zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.c) - ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przed-
stawionego  przez  Wykonawcę  oświadczenia  wskazanego  w  punkcie  IV.1.1.  SIWZ  Jeżeli  Wykonawca  złoży 
oświadczenie o spełnieniu warunku wskazanego w punkcie 4.1.c.) - Zamawiający uzna warunek za spełniony. Je-
żeli Wykonawca nie dysponuje zasobami niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, 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 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 korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
2.4. w zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.d) - ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przed-
stawionego  przez  Wykonawcę  oświadczenia  wskazanego  w  punkcie  IV.1.1.  SIWZ.  Jeżeli  Wykonawca  złoży 
oświadczenie o spełnieniu warunku wskazanego w punkcie 4.1.d.) - Zamawiający uzna warunek za spełniony. Je-
żeli Wykonawca nie dysponuje zasobami niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, 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 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 korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

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

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

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

c) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) osoby fizyczne, które 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 prze-
stępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub prze-
stępstwa skarbowego;

e) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępo-
waniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, prze-
stępstwo 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;

f) 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 ob-
rotowi 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 po-
pełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

g) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skaza-
no 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 związ-
ku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

h) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestęp-
stwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
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wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści  majątko-
wych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mają-
cych na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

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

2. Zamawiający oceni brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przedstawionych przez Wyko-
nawcę oświadczeń i dokumentów wskazanych w punkcie VI. według następujących zasad:
2.1. dla przesłanek wykluczenia wskazanych w punkcie III lit a) oraz od d) do  i) na podstawie oświadczenia o 
braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w punkcie IV.5.;
2.2. dla przesłanek wykluczenia wskazanych w punkcie III lit. b) na podstawie oświadczenia o braku podstaw 
do wykluczenia, o którym mowa w punkcie IV.5. i dokumentów, o których mowa  w punkcie IV.6.
2.3. dla przesłanek wykluczenia wskazanych w punkcie III lit. c) na podstawie oświadczenia o braku podstaw 
do wykluczenia, o którym mowa w punkcie IV.5. i dokumentów, o których mowa w punkcie IV.7. i IV.8.

IV.  Dokumenty  i  oświadczenia,  jakie  powinni  dostarczyć  Wykonawcy  w  celu  potwierdzenia  spełniania 
warunków określonych w  punkcie I ogłoszenia oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z 
postępowania określonych w III ogłoszenia:

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCÓW:

Stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca po-
siada  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie   za-
pewniające wykonanie zamówienia:

1. wypełnione Oświadczenie o spełnianiu tego warunku – 
według  wzoru  stanowiącego  załącznik  numer  4  do 
SIWZ

W  przypadku  Wykonawców  ubiegających  się  wspólnie  o  
udzielenie  zamówienia  –  każdy  z  Wykonawców  jest  
zobowiązany złożyć ten dokument
 
2. wykaz  minimum dwóch dostaw spektrofluorymetrów 
fluorescencyjnych i spektrofotometrów UV-VIS o łącznej 
wartości  minimum  150.000,00  zł  brutto,  w  okresie 
ostatnich  trzech  lat  przed  upływem  terminu  składania 
ofert – według wzoru stanowiącego załącznik numer 6 
do SIWZ.

Stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca dys-
ponuje odpowiednim potencjałem technicznym 
oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamó-
wienia 

3. Wypełnione oświadczenie o spełnianiu tego warunku – 
według  wzoru  stanowiącego  załącznik  numer  4  do 
SIWZ 

Stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca po-
siada sytuację ekonomiczną i finansową zapew-
niającą wykonanie zamówienia:

4. Wypełnione oświadczenie o spełnianiu tego warunku – 
według  wzoru  stanowiącego  załącznik  numer  4  do 
SIWZ 

Stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca nie 
podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 
ustawy Prawo zamówień publicznych:

5.  Złożenie oświadczenia – stanowiącego załącznik nr 5 
do SIWZ

6. Aktualny odpis z właściwego rejestru,  jeżeli  odrębne 
przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru,  wystawiony  nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  skła-
dania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadcze-
nie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
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7. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika
urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzyma-
nie w całości wykonania  decyzji właściwego organu — 
wystawione nie  wcześniej  niż  3  miesiące przed upły-
wem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert;     

8. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego,  że wyko-
nawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
zdrowotne  i  społeczne,  lub  potwierdzenia,  że  uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoże-
nie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w po-
stępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo  składania 
ofert;

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do zło-
żenia:

9. wypełniony formularz ofertowy - oświadczenie oferto-
we –– przygotowane zgodnie z wzorem stanowiącym Za-
łącznik nr 1 do SIWZ.
10. wypełnione  zestawienie  wymaganych  parametrów 
technicznych i gwarancji oferowanych urządzeń przygoto-
wane zgodnie ze wzorami stanowiącymi Załączniki nr 2 
do SIWZ 
11.  wypełniony formularz ofertowo-cenowy - przygoto-
wany zgodnie ze wzorami stanowiącymi Załącznik nr 3 
do SIWZ
12. dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia w po-
staci folderów reklamowych, kart katalogowych lub opi-
sów producenta oferowanych urządzeń.
13. pełnomocnictwo dla osoby, której prawo do reprezen-
tacji  nie wynika z dokumentów określonych w punkcie 
VI.1.2 SIWZ (odpisu z właściwego rejestru); pełnomoc-
nictwo  musi  być  złożone  w  formie  oryginału  lub  po-
świadczonej notarialnie lub przez Mocodawcę kopii, spo-
rządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z doku-
mentu;  treść  pełnomocnictwa musi  jednoznacznie okre-
ślać  czynności  do wykonania  których  pełnomocnik  jest 
upoważniony.
14. dokument pełnomocnictwa pełnomocnika występują-
cego w imieniu podmiotów ubiegających się o wspólne 
wykonanie  zamówienia  w  przypadku  składania  oferty 
wspólnej;  pełnomocnictwo  musi  być  złożone  w formie 
oryginału  lub  poświadczonej  notarialnie  kopii,  sporzą-
dzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumen-
tu;  treść  pełnomocnictwa  musi  jednoznacznie  określać 
czynności do wykonania których pełnomocnik jest upo-
ważniony

5.DODATKOWA INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW : 
- MAJĄCYCH SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA ZA GRANICĄ:  
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5.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów wskazanych w pkt. 1.9. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat,  składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
5.2. Dokumenty,  o których mowa w ust. pkt 5.1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert.
5.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszka-
nia, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 5.1. Wykonawca winien je zastąpić dokumentem zawierają-
cym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem sa-
morządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

- WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – Wykonawcy są zobowiązani 
dołączyć dodatkowo dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówie-
nia.
    
Dokument pełnomocnictwa pełnomocnika występującego w imieniu podmiotów ubiegających się o wspólne wy-
konanie zamówienia w przypadku składania oferty wspólnej musi być złożony w formie oryginału lub poświad-
czonej notarialnie kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu. Treść pełnomocnictwa 
musi jednoznacznie określać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. 

Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykona-
nie zobowiązania wynikającego ze złożonej oferty.

UWAGA: jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana – Za-
mawiający zażąda – przed podpisaniem umowy – umowy regulującej współpracę tych podmiotów. 

Każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć dokumenty wymagane przez Zamawiającego
w jednej z następujących form (nie dotyczy pełnomocnictw):
- oryginały,
- kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – kopie dokumentów doty-
czących odpowiednio Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 
IV. PROCEDURA .  
1. Rodzaj procedury :  
otwarta  
2. Kryteria udzielenie zamówienia :  

a)  cena –  100% (najniższa cena)
3.  Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.  
4.  Dynamiczny system zakupu nie ma zastosowania. 
5.  Umowa ramowa nie ma zastosowania. 
6.  Informacje administracyjne :  
a) numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą : IO/DT/2064/2010
b) miejsce i termin składania ofert. 
Ofertę należy doręczyć do dnia : 24.08.  20  10 roku o god  z. 09:30   do:  

Instytut Oceanologii Państwowej Akademii Nauk 
Ul. Powstańców Warszawy 55
81-712 Sopot 
Sekretariat I piętro, pok. 120 

c) miejsce i termin otwarcia ofert:
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Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w trakcie posiedzenia Komisji Przetargowej, które odbędzie się w  dniu: 
24.08.2010   roku o godz  . 10.00   w:       
Instytut Oceanologii Państwowej Akademii Nauk
Ul. Powstańców Warszawy 55
81-712 Sopot

d) język , w którym można sporządzać oferty: PL 
e) minimalny okres związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert  

V. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE.  
1. Nie jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się.  
2. Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków wspólnotowych .  
3. Data przekazania niniejszego ogłoszenia Urzędowi Zamówień Publicznych: 16 sierpnia 2010r.  
4. Numer ogłoszenia w BZP: 251710-2010
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