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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:214383-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Sopot: Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
2012/S 129-214383

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Instytut Polskiej Akademii Nauk
ul. Powstańców Warszawy 55
Punkt kontaktowy: Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot
Osoba do kontaktów: Małgorzata Masnicka
81-712 Sopot
POLSKA
Tel.:  +48 587311707
E-mail: mmasnicka@iopan.gda.pl
Faks:  +48 585512130
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.iopan.gda.pl/index-pl.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Instytut Polskiej Akademii Nauk

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Edukacja
Inny: badania naukowe

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Usługa opracowania ekspertyzy w zakresie implementacji modelu falowania głębokowodnego i przybrzeżnego
dla Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 8: Usługi badawcze i rozwojowe

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:214383-2012:TEXT:PL:HTML
mailto:mmasnicka@iopan.gda.pl
http://www.iopan.gda.pl/index-pl.html


Dz.U./S S129
07/07/2012
214383-2012-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

2/15

07/07/2012 S129
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2/15

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Sopot
(81-712), ul. powstańców Warszawy 55.
Kod NUTS PL634

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi opracowania ekspertyzy w zakresie implementacji
modelu falowania głębokowodnego i przybrzeżnego (Kod CPV: 71350000-6 Usługi inżynieryjne naukowe i
techniczne, 71620000-0 Usługi analizy, 71351920-2 Usługi oceanograficzne i hydrologiczne, 71351923-2 Usługi
pomiarów batymetrycznych, 72212460-1 Usługi opracowywania oprogramowania analitycznego, naukowego,
matematycznego lub prognozującego) dla Zamawiającego - Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w
Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje ekspertyzę wraz z opracowaniem i implementacją w ramach
Zintegrowanego Systemu Przetwarzania Danych Oceanograficznych (dalej zwanego ZSPDO) funkcjonującego
w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, systemu obliczeń operacyjnego modelu falowania
opartego na modelu głębokowodnego i przybrzeżnego falowania WAM w wersji minimum 4.5 lub równoważnym
wraz z przygotowaniem implementacji zagnieżdżonych wersji modelu dla dwóch rejonów – Ławicy Słupskiej
oraz rejonu portu w Kołobrzegu.
3. Ekspertyza winna zawierać analizę środowiska ZSPDO pod kątem możliwości wykorzystania go do
praktycznej implementacji modelu głębokowodnego i przybrzeżnego falowania WAM w wersji co najmniej 4.5
lub równoważnego.
4. W ramach realizowanej usługi i ekspertyzy Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego 2
seminaria dotyczące wykorzystania modelu głębokowodnego i przybrzeżnego falowania WAM w wersji co
najmniej 4.5 lub równoważnego w zakresie podstaw teoretycznych i praktycznych modelu oraz utrzymania i
implementacji modelu w środowisku ZSPDO. Pierwsze seminarium powinno dotyczyć podstaw naukowych
i implementacyjnych, drugie: utrzymania, eksploatacji i uruchamiania nowych implementacji modelu w
środowisku ZSPDO.
5. Przedmiot zamówienia obejmuje także przygotowanie implementacji modelu głębokowodnego i
przybrzeżnego falowania WAM w wersji co najmniej 4.5 lub równoważnego w następujących zakresach
przestrzennych:
a) model falowania dla całego Bałtyku w rozdzielczości co najmniej 1 mili morskiej,
b) model falowania dla Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej w rozdzielczości co najmniej 1/3 mili
morskiej,
c) model falowania dla Ławicy Słupskiej w rozdzielczości co najmniej 1/9 mili morskiej,
d) model falowania dla rejonu Portu Kołobrzeg (co najmniej 2 km od brzegu, 2 km na zachód od wejścia do
portu Kołobrzeg oraz 4 km na wschód wejścia do portu) w rozdzielczości co najmniej 1/9 mili morskiej.
6. Wszystkie implementacje przestrzenne modelu powinny być wykonane w wersji dla co najmniej dwóch
różnych pól meteorologicznych sił wymuszających.
7. Wykonawca zapewni narzędzia do operacyjnego pozyskiwania danych meteorologicznych dla potrzeb
modeli, jak również zaimplementuje niezbędne narzędzia do przesyłania danych w systemie ZSPDO.
8. Wykonawca przygotuje niezbędne statyczne dane wejściowe do modeli. W szczególności dotyczy to
przygotowania danych batymetrycznych dla modeli wysokiej rozdzielczości. Wykonawca przedstawi analizę
możliwości wykorzystania istniejących danych batymetrycznych i dokona oceny danych istniejących. W
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przypadku, gdy istniejące dane batymetryczne będą nie wystarczające przeprowadzi kampanię pomiarową na
własny koszt.
9. W ramach ekspertyzy Wykonawca wykona przez co najmniej 7 dni pomiary falowania oraz rozkładów
prądów w kolumnie wody (z rozdzielczością co najmniej 2m słupa wody) na lokalizacjach na Ławicy Słupskiej
oraz w rejonie portu Kołobrzeg w co najmniej 1 punkcie w każdej z tych lokalizacji. Wykonawca przedstawi
analizę jakości przygotowanych implementacji modelu głębokowodnego i przybrzeżnego falowania WAM w
wersji co najmniej 4.5 lub równoważnego dla wszystkich przygotowanych implementacji modelu co najmniej
za okres przeprowadzonych badań. Wykonana analiza będzie w szczególności obejmować krytyczną ocenę
modelu głębokowodnego i przybrzeżnego falowania WAM w wersji co najmniej 4.5 lub równoważnego w wersji
zaimplementowanej w środowisku ZSPDO, benchmarki związane z jakością modeli (odchylenia wartości
prognozowanych od wartości rzeczywiście pomierzonych). W przypadku odchyleń Wykonawca wskaże możliwe
scenariusze rozwoju zaimplementowanych modeli w kierunku poprawy ich jakości i operacyjnego działania.
10. Implementacja modelu głębokowodnego i przybrzeżnego falowania WAM w wersji co najmniej 4.5 lub
równoważnego w środowisku ZSPDO musi być wykonana z wykorzystaniem platformy GPGPU.
11. W ramach wykonywanej usługi Wykonawca uzyska wszystkie niezbędne zgody, licencje, zezwolenia na
wykorzystanie danych istniejących, wykonywanie pomiarów lub innych działań i czynności wymaganych do
realizacji usługi.
12. Środowisko, minimalne wymagania techniczne - system obliczeń operacyjnego modelu falowania
powinien działać z zapewnieniem pełnej funkcjonalności pod systemem operacyjnym Linux oraz na systemie
obliczeniowym (komputerze) GPGPU NVIDIA Tesla lub równoważnym.
13. Termin realizacji całego przedmiotu zamówienia, w tym dostawa opracowanego systemu obliczeń
operacyjnego modelu falowania: elektronicznie za pośrednictwem sieci Internet lub na nośnikach CD/DVD do
siedziby Zamawiającego oraz wykonanie końcowych pisemnych ekspertyz, jak również seminariów w siedzibie
Zamawiającego w Sopocie – do dnia 14 września 2012 r.
14. Gwarancja na opracowany system obliczeń operacyjnego modelu falowania: 24 miesiące od daty
dostarczenia, zainstalowania i uruchomienia systemu w siedzibie Zamawiającego.
15. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pod nazwą: "Zintegrowany System
Przetwarzania Danych Oceanograficznych – ZSPDO" POIG.02.03.00-00-002/08 dofinansowywanego ze
środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
16. Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71350000, 71351920, 71351923, 71620000, 72212460

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2) Informacje o opcjach

II.2.3) Informacje o wznowieniach

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed
upływem terminu składania ofert.
2. Wysokość wadium wynosi 10 000,00 PLN dla całego przedmiotu zamówienia.
3. Wadium Wykonawca może wnieść w akceptowanej przez Zamawiającego formie:
a) pieniężnej,
b) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancji bankowych,
d) gwarancji ubezpieczeniowych,
e) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
4. W przypadku, gdy:
a) oferta nie będzie zabezpieczona wadium,
b) wadium zostało wniesione w formie innej niż określił Zamawiający,
c) wadium zostało wniesione w wysokości mniejszej niż określił Zamawiający,
Zamawiający wykluczy Wykonawcę z dalszej części postępowania.
5. Wadium w akceptowanej przez Zamawiającego formie należy wnieść do momentu ostatecznego składania
ofert. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Handlowy S.A. nr
konta 29 1030 1117 0000 0000 8776 3005. Na przelewie należy umieścić adnotację: „Wadium w postępowaniu
przetargowym na usługę opracowania ekspertyzy w zakresie implementacji modelu falowania głębokowodnego
i przybrzeżnego dla Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie”.
6. Zamawiający informuje, że za termin wniesienia wadium zostanie przyjęty termin uznania rachunku
Zamawiającego.
7. Warunki zwrotu i utraty wadium określa ustawa Prawo zamówień publicznych.
8. Dokumenty dotyczące ustanowienia wadium muszą zachowywać ważność przez cały okres związania
Wykonawcy ofertą.
9. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia lub gwarancji, Zamawiający wymaga aby w swojej
treści zawierało zobowiązanie do bezwarunkowej zapłaty całości sumy wadium na pierwsze żądanie
zamawiającego oraz przewidywało bezwarunkową utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach
określonych w art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
10. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy, zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń,
o których mowa w ust. 25 ust.1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn
nieleżących po jego stronie.
11. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca,
którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
12. Zamawiający, z zastrzeżeniem punktu 10 i 11, niezwłocznie zwróci wykonawcom wniesione wadia, zgodnie
z zasadami określonymi w art. 46 ust. 1-4 ustawy.
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III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Zamawiający dokona zapłaty za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy i przedmiotowego zamówienia
w terminie do 7 dni od daty dostarczenia ekspertyzy, przeprowadzenia seminariów dla pracowników
Zamawiającego oraz zainstalowania i uruchomienia opracowanego systemu obliczeń operacyjnego modelu
falowania, dokonania ich odbioru oraz otrzymania faktury VAT. Wykonawca określi na fakturze nazwę
wykonanej usługi zgodnie z zapisem SIWZ.
2. Dniem płatności jest złożenie polecenia przelewu przez Zamawiającego na konto Wykonawcy.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym cenę za
wykonanie 2 seminariów dotyczących wykorzystania modelu głębokowodnego i przybrzeżnego falowania
WAM w wersji co najmniej 4.5 lub równoważnego, wykonanie implementacji modelu głębokowodnego
i przybrzeżnego falowania WAM w wersji co najmniej 4.5 lub równoważnego w ustalonych zakresach
przestrzennych, pomiarów falowania oraz rozkładów prądów w kolumnie wody w lokalizacjach określonych
w § 3 niniejszej umowy, przeniesienie praw autorskich na wszystkich określonych w § 4 niniejszej umowy
polach eksploatacji do korzystania z przygotowanej ekspertyzy, wyników pomiarów oraz wykonanej
implementacji modelu głębokowodnego i przybrzeżnego falowania WAM, udzielenia wyłącznej licencji
do systemu obliczeń operacyjnego modelu falowania na wszystkich określonych w § 4 niniejszej umowy
polach eksploatacji, cenę nośników przygotowanej ekspertyzy, wyników pomiarów oraz wykonanej
implementacji modelu i ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego, koszty instalacji i uruchomienia wykonanej
implementacji modelu głębokowodnego i przybrzeżnego falowania WAM w siedzibie Zamawiającego, a także
świadczenia usługi wsparcia technicznego oraz bieżącej pomocy w interpretacji, zastosowaniu i eksploatacji
przygotowanej ekspertyzy, wyników pomiarów oraz wykonanej implementacji modelu w formie telefonicznej
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w okresie 24 miesięcy od daty dostarczenia, zainstalowania i
uruchomienia systemu w siedzibie Zamawiającego.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Oferty przedstawione przez dwa lub więcej podmiotów występujących wspólnie, będą musiały spełniać
następujące wymagania:
1. W przypadku złożenia oferty wspólnej formularze ofertowe winny być podpisane w imieniu wszystkich
podmiotów składających ofertę wspólną.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego wykonawcę.
3. 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 publicznego.
4. Oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów.
5. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub
więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający zażąda
umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie
publiczne. Termin, na jaki została zawarta umowa Wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego
na wykonanie zamówienia.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
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Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:
a) posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadający wiedzę i doświadczenie, niezbędną do wykonania zamówienia,
2. Zamawiający ustala następujący sposób oceny ww.warunków udziału w postępowaniu:
2.1. w zakresie warunku wskazanego w punkcie 1.a) - ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie
przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu ww. warunku. Jeżeli Wykonawca złoży
oświadczenie o spełnieniu warunku wskazanego w punkcie 1.a.) - Zamawiający uzna warunek za spełniony.
2.2. w zakresie warunku wskazanego w punkcie 1.b.) - ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie
przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu ww. warunku. Jeżeli Wykonawca złoży
oświadczenie o spełnieniu warunku wskazanego w punkcie 1.b) - Zamawiający uzna warunek za spełniony.
3. Do oferty Wykonawcy powinni złożyć następujący dokument w celu potwierdzenia spełniania warunków
wymienionych w pkt 1 a) i b): oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu - według
wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawców warunków
udziału w postępowaniu, określonych w punkcie1 a) i b), w oparciu o oświadczenie złożone przez Wykonawców
w niniejszym postępowaniu metodą: spełnia/nie spełnia.W przypadku braku wymaganych oświadczeń o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub
ich nieuzupełnienia lub w przypadku złożenia oświadczeń lub dokumentów świadczących o braku spełnienia
warunków Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia z zastrzeżeniem art. 26
ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
4.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
postępowania;
b) Wykonawców, z którymi Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia
publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które
wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej
nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła
co najmniej 5 % wartości umowy;
c) 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;
d) 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;
e) 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
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
f) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
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zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
g) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
h) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
i) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
j) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
5. Zamawiający oceni brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przedstawionych przez
Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wskazanych w punkcie 6 ponizej według następujących zasad:
5.1. dla przesłanek wykluczenia wskazanych w punkcie 4 lit. a) i b) na podstawie oświadczenia o braku podstaw
do wykluczenia, o którym mowa w punkcie 6. ppkt 6.1;
5.2. dla przesłanek wykluczenia wskazanych w punkcie 4 lit. c) na podstawie oświadczenia o braku podstaw do
wykluczenia, o którym mowa w punkcie 6. ppkt 6.1 i dokumentów, o których mowa w punkcie 6. ppkt 6.2;
5.3. dla przesłanek wykluczenia wskazanych w punkcie 4 lit. d) na podstawie oświadczenia o braku podstaw
do wykluczenia, o którym mowa w punkcie 6. ppkt 6.1 i dokumentów, o których mowa w punkcie 6. ppkt 6.3 i
6.4;
5.4. dla przesłanek wykluczenia wskazanych w punkcie 4 lit. e) - i) na podstawie oświadczenia o braku podstaw
do wykluczenia, o którym mowa w punkcie 6. ppkt 6.1 i dokumentów, o których mowa w punkcie 6. ppkt 6.5;
5.5. dla przesłanek wykluczenia wskazanych w punkcie 4 lit. j) na podstawie oświadczenia o braku podstaw do
wykluczenia, o którym mowa w punkcie 6 ppkt 6.1 i dokumentów, o których mowa w punkcie 6. ppkt 6.6.
6. Do oferty Wykonawcy powinni złożyć następujące oświadczenia i dokumenty w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia:
6.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych - załącznik nr 3 do SIWZ,
6.2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (Załącznik nr 3a do SIWZ),
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6.3. aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) zaświadczenie
właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
6.4. aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne
lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
6.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy
Prawo zamówień publicznych wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
6.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy
Prawo zamówień publicznych wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
7. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego
miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8
ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku
gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt 6.2, 6.3 i 6.4 oraz 6.6, składa dokument lub dokumenty, wystawione w
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
2) nie 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; a zamiast dokumentów, o których mowa
w pkt. 6.5 - zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
9. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8 zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
10. Dokumenty, o których mowa w pkt.8 ppkt 1 i 3, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert, z wyjątkiem dokumentu wymienionego w pkt. 8 pkt 2, który powinien
być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Odpowiednio ma to
zastosowanie do pkt. 9.
11. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych i określonych w SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca winien do
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oferty przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 6. ppkt 6.1. – ppkt 6.6 oraz
odpowiednio wymienione w punkcie 7-9.
12. Dokumenty, wymienione w pkt 6-9 należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę.
13. W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 11 powyżej, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W zakresie warunku
posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - ocena spełnienia
warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu ww. warunku.
Jeżeli Wykonawca złoży to oświadczenie - Zamawiający uzna warunek za spełniony.
2. Do oferty Wykonawcy powinni złożyć następujący dokument w celu potwierdzenia spełniania warunku
wymienionego w pkt 1: oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu - według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. 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 wykonaniu zamówienia.
4. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje zasobami niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia, ocena
spełnienia warunku nastąpi w szczególności w oparciu o pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia –
ewentualnie do wykorzystania wzór oświadczenia stanowiący Załącznik Nr 6 do SIWZ.
5. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawców ww.warunku udziału w postępowaniu, w oparciu o
oświadczenie złożone przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu metodą: spełnia/nie spełnia.
6. W przypadku braku wymaganych oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub
dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub ich nieuzupełnienia lub w przypadku złożenia
oświadczeń lub dokumentów świadczących o braku spełnienia warunków Zamawiający wykluczy Wykonawcę z
postępowania o udzielenie zamówienia z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy spełniający warunek posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej - zapewniającej wykonanie
zamówienia.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. W zakresie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia - zapewniającymi wykonanie zamówienia - ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie
przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia wskazanego poniżej w punkcie 2 ppkt 2.1. oraz dokumentów
wskazanych w punktach 2 ppkt 2.2. i 2.3. SIWZ. Jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu ww.
warunku oraz wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług
w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami wykazujący łącznie
platformę deweloperską do prac wdrożeniowych modelu głębokowodnego i przybrzeżnego falowania WAM w
wersji co najmniej 4.5 lub równoważnego w środowisku GPGPU, minimum jedną morską jednostkę pływającą,
sprzęt pomiarowy do badań prądów i falowania morskiego, a także wykaz osób, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
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zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wykazujący
minimum łącznie 1 osobę z doświadczeniem w pracy naukowej przy wdrożeniu modelu głębokowodnego
i przybrzeżnego falowania WAM do wykorzystania przy prognozowaniu, 1 osobę z doświadczeniem w
wykonywaniu pomiarów falowania i prądów w środowisku morskim i 1 osobą z doświadczeniem w wykonywaniu
informatycznego oprogramowania prognozującego, Zamawiający uzna warunek za spełniony.
Jeżeli 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. Do oferty Wykonawcy powinni złożyć następujące dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków
wymienionych w punkcie III:
2.1. oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu - według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 2 do SIWZ,
2.2. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w
celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ,
2.3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usług
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.
3. Dokumenty, wymienione w pkt 2 ppkt 2.2 i 2.3. należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Oświadczenie o spełnianiu warunków należy złożyć w oryginale.
4. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawców warunku dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym w oparciu o oświadczenia złożone przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu metodą:
spełnia/nie spełnia.
5. W przypadku braku wymaganych oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub
dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub ich nieuzupełnienia lub w przypadku złożenia
oświadczeń lub dokumentów świadczących o braku spełniania warunków Zamawiający wykluczy Wykonawcę z
postępowania o udzielenie zamówienia z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunek dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym w postaci dysponowania łącznie:
1) platformą deweloperską do prac wdrożeniowych modelu głębokowodnego i przybrzeżnego falowania WAM w
wersji co najmniej 4.5 lub równoważnego w środowisku GPGPU,
2) minimum jedną morską jednostką pływającą,
3) sprzętem pomiarowym do badań prądów i falowania morskiego, oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia w postaci minimum łącznie:
1) 1 osobą z doświadczeniem w pracy naukowej przy wdrożeniu modelu głębokowodnego i przybrzeżnego
falowania WAM do wykorzystania przy prognozowaniu,
2) 1 osobą z doświadczeniem w wykonywaniu pomiarów falowania i prądów w środowisku morskim,
3) 1 osobą z doświadczeniem w wykonywaniu informatycznego oprogramowania prognozującego.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
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III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: tak

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
IO/ZP/12/2012

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
13.8.2012 - 09:45

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 13.8.2012 - 10:00
Miejscowość:
Sopot, ul. Powstańców Warszawy 55, pok. 104.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
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Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Przedmiot zamówienia realizowany jest
w ramach projektu pod nazwą: "Zintegrowany System Przetwarzania Danych Oceanograficznych – ZSPDO"
POIG.02.03.00-00-002/08 dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.

VI.3) Informacje dodatkowe
1. Oferta i załączniki do niej winny być złożone w formie pisemnej i napisane w języku polskim w sposób trwały
np. na maszynie do pisania lub komputerze. Zamawiający dopuszcza ręczne, czytelne wypełnianie formularzy
ofertowych (według załączników określonych w SIWZ).
2. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
3. Jeżeli dla oświadczeń i wykazów przewidziany jest wzór – załącznik do SIWZ, dokumenty te sporządza się
według tych wzorów.
4. Wszystkie wzory - załączniki określone w SIWZ należy wypełnić bez dokonywania w nich jakichkolwiek
zmian, ściśle według warunków i postanowień zawartych w SIWZ. W przypadku, gdy dane nie dotyczą
Wykonawcy należy wpisać „nie dotyczy”.
5. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Propozycje rozwiązań
alternatywnych (wariantowych) nie będą brane pod uwagę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania
ofert wariantowych.
6. Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
7. Ceny wszystkich elementów zamówienia powinny zawierać w sobie ewentualne upusty i rabaty proponowane
przez Wykonawcę.
8. Każda strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem i podpisana przez Wykonawcę lub osobę
przez niego upoważnioną.
9. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę
podpisującą ofertę.
10. Wymagane dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009
r (Dz.U. Nr 226, poz. 1817) pkt. IV.1.2. i IV.1.3. oraz wskazane w pkt. VI.SIWZ - należy złożyć w formie
oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę (osoby)
uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.
11. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy dostarczyć wraz z
tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
13. Oferta winna być trwale zabezpieczona uniemożliwiając zmianę jej zawartości.
14. Złożone w ramach oferty materiały i dokumenty nie podlegają zwrotowi.
15. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi
Wykonawcy oraz opisem tematu, którego przetarg dotyczy:
„Oferta przetargowa na usługę opracowania ekspertyzy w zakresie implementacji modelu falowania
głębokowodnego i przybrzeżnego dla Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie”.
— nie otwierać przed .........2012 r. godz. 10.00”.
16. W przypadku braku tej informacji Zamawiający 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.
17. Brak jakiegokolwiek z określonych oświadczeń i wymaganych potwierdzeń lub złożenie oferty niezgodnie
z opisem przygotowania oferty spowoduje, stosownie do ustawy Prawo zamówień publicznych, wykluczenie
Wykonawcy i odrzucenie oferty.
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18. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który
przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego
Wykonawcy zostaną odrzucone.
19. Stwierdzenie przez Zamawiającego podania informacji nieprawdziwych, istotnych dla prowadzonego
postępowania, powoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
20. W ofercie należy wskazać część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom.
21. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą
być one udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być one oznaczone klauzulą „tajemnica
przedsiębiorstwa”, pod rygorem uznania, że stanowią one informacje jawne.
22.Cała korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcami prowadzona będzie w języku polskim.
23. Zgodnie z wyborem Zamawiającego w niniejszym postępowaniu - oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje, z zastrzeżeniem poniższego pkt 4, Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem
lub drogą elektroniczną na:
a) adres do korespondencji: Instytut Oceanologii PAN, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot
b) numer faksu: (58) 058 551-21-30
c) e-mail: office@iopan.gda.pl
24. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
faksem lub droga elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
25. Zamawiający wymaga zachowania formy pisemnej dla niżej wymienionych czynności, dla których nie
dopuszcza formy faksowej czy elektronicznej:
a) złożenie/zmiana/wycofanie oferty;
b) uzupełnienie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, na zasadach
określonych w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
26. Niedopuszczalne pod rygorem nieważności są takie istotne zmiany postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że nastąpią następujące
warunki zmiany umowy:
a) zmiany dotyczące sposobu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany rozwiązań funkcjonalnych lub
technicznych nie przewidzianych w umowie – w przypadku, w którym służyć to będzie podniesieniu standardu
przedmiotu zamówienia lub zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, i nie będzie to wykraczało poza
określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ ani nie zwiększy wynagrodzenia Wykonawcy,
b) zmiany służyć będą podniesieniu standardu przedmiotu zamówienia lub zmiany te będą korzystne dla
Zamawiającego, i nie będzie to wykraczało poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ ani nie
zwiększy wynagrodzenia Wykonawcy,
c) zmiana dotycząca przedmiotu zamówienia, jego zakresu, wynagrodzenia Wykonawcy, jego rozliczenia oraz
obowiązków Wykonawcy i warunków gwarancji – w przypadku wystąpienia okoliczności nie przewidzianych w
chwili zawarcia umowy, a skutkujących koniecznością ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu
zamówienia,
d) zmiany dotyczące terminu wykonania przedmiotu zamówienia, zakresu przedmiotu zamówienia oraz
wynagrodzenia – w przypadku, gdy wystąpi możliwość wykonania przedmiotu zamówienia w sposób inny od
przewidzianego w SIWZ, a zarazem korzystny dla Zamawiającego i nie będzie to wykraczało poza określenie
przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ ani nie zwiększy wynagrodzenia Wykonawcy,

mailto:office@iopan.gda.pl
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e) zmiana dotycząca terminu wykonania przedmiotu zamówienia – w przypadku wystąpienia okoliczności siły
wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było
przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
f) zmiany dotyczące terminu wykonania przedmiotu zamówienia – w przypadku konieczności prowadzenia
działań przez osoby trzecie uniemożliwiające wykonywanie przedmiotu zamówienia, które to działania nie są
spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Wykonawcy,
g) urzędowej zmiany, w okresie trwania niniejszej umowy, wysokości stawki podatku VAT (także jej obniżki),
h) zmiany niniejszej umowy są konieczne w związku ze zmianą odpowiednich przepisów prawa,
i) zmiany niniejszej umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji upoważnionych
do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją przedmiotu
niniejszej umowy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;901
Faks:  +48 224587800 / 224587803

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ustawą z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni -
jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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7. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie
przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w
terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie
zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej
ręki.
8. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
10. Odwołujący 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.
11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.
12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
13. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI „Środki ochrony prawnej”
ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;901
Faks:  +48 224587800 / 224587803

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
3.7.2012
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