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Sopot: Dostawa morskiego podwodnego spektralnego miernika
fluorescencji

Numer ogłoszenia: 104074 - 2014; data zamieszczenia: 27.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Oceanologii PAN , ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot, woj. pomorskie,

tel. 058 5517281, faks 058 5512130.

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

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

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa morskiego podwodnego spektralnego

miernika fluorescencji.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest

dostawa morskiego podwodnego spektralnego miernika fluorescencji dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii

Nauk w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot. 2. Kod CPV: 38340000-0 Przyrządy do mierzenia

ilości. 3. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia: A. Fluorymetr morski - 1 szt. 1) Miernik musi zawierać w

jednej zintegrowanej obudowie czujniki do pomiarów: - szybkiej fluorescencji wzbudzanej w pięciu pasmach z

rejonu światła widzialnego (450, 525, 570, 590 i 610 nm), - temperatury, - substancji żółtych CDOM, - transmisji

światła (z automatyczną korekcją zmętnienia w opcji czujnika transmisji), - ciśnienia (głębokości) o częstotliwości

próbkowania nie mniej niż 0,5 Hz. 2) Wyniki pomiaru powinny być podane ilościowo i zawierać stężenie chlorofilu

a w czterech grupach gatunków glonów (sinice, zielenice, okrzemki oraz kryptofity). 3) Miernik musi zapewniać

następujące cechy pomiarowe: - Koncentracja chlorofilu a (programowo szacowana z fluorescencji glonów) w

zakresie 0-200 mikro g/l o rozdzielczości 0,01 mikro g/l . - Pomiar temperatury z rozdzielczością min. 0,1°C . -

Praca urządzenia w zakresie temperatur od -2°C do +40°C - Pomiar transmisji w zakresie (0 - 100)% z

rozdzielczością co najmniej 1%. - Pomiar głębokości z dokładnością 1% +/- 1m. B. System zasilania i

komunikacji 1) System zasilania i komunikacji musi umożliwić komunikację pomiędzy fluorymetrem a

komputerem z systemem Windows XP/Vista/7/8 oraz zasilanie. 2) System zasilania i komunikacji musi być
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przystosowany do zasilania napięciem 230V. 3) System zasilania i komunikacji nie może przekraczać wagi 2 kg.

4) System zasilania i komunikacji musi być wyposażony w złącze USB. C. Dodatkowe wymagania 1) Fluorymetr

musi być wyposażony we wszystkie niezbędne kable umożliwiające prace urządzeń, komunikację, zasilanie i

wykonywanie pomiarów do głębokości 100 m (kabel na szpuli z elektrycznym złączem obrotowym). 2)

Fluorymetr musi umożliwiać pomiar do 300m bez kabli (dataloger minimum 500 MB). 3) Fluorymetr musi być

wyposażony w stację roboczą z kuwetą do pomiarów fluorescencji oraz kable umożliwiające pomiar i testowanie

w warunkach laboratoryjnych. 4) Fluorymetr powinien być dostarczony z programem do odbioru, kalibracji i

archiwizacji danych pomiarowych. 5) Fluorymetr ma być wyposażony w ultrabook z systemem operacyjnym

Windows 7 lub wyższym, ekranem około 13 cali z rozdzielczością ekranu minimum 1080x1920. 6) Oferowany

typ miernika musi być rozwiązaniem aktualnie dostępnym na rynku i aktualnie produkowanym. 4. Wszystkie

oferowane elementy przedmiotu zamówienia powinny być ze sobą kompatybilne oraz umożliwiać pełne

wykorzystanie oferowanego sprzętu. Oznacza to m.in., iż ultrabook powinien spełniać takie wymagania

sprzętowe, aby możliwe było wykorzystanie wszystkich funkcji oferowanego fluorymetru oraz oprogramowania.

5. Wykonawca zobowiązany będzie dokonać instalacji oprogramowania na ultrabooku i uruchomić to

oprogramowanie oraz sprawdzić jego działanie z fluorymetrem. Jeśli oprogramowanie sterujące wymaga

specjalnych kodów (np. do instalacji), to ich kopie powinny zostać przekazane Zamawiającemu. 6. Wykonawca

przekaże Zamawiającemu kopię oprogramowania na płycie CD. 7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca

przekazał Zamawiającemu wszelkie licencje na oprogramowanie dostarczane w ramach realizacji przedmiotu

zamówienia, jeśli są wymagane. 8. Wykonawca zapewni dokumentację i instrukcje obsługi w języku polskim lub

angielskim. 9. Jeżeli Zamawiający nie określił inaczej, oferowany sprzęt powinien być objęty min. 24 miesięczną

gwarancją. 10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił serwis gwarancyjny. 11. Oferowany sprzęt musi

być fabrycznie nowy i pochodzić z bieżącej produkcji. 12. Oferowany przedmiot zamówienia musi być wolny od

wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie może być przedmiotem praw osób trzecich. 13.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na swój

koszt w terminie i na miejsce ustalone z Zamawiającym.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.50.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 70.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający nie wymaga

wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI
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III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki dotyczące posiadania

uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają

obowiązek posiadania takich uprawnień - Zamawiający nie precyzuje tego warunku. Ocena spełnienia

warunku nastąpi w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę oświadczenie, że Wykonawca spełnia

warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku -

według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ - Zamawiający uzna warunek za spełniony.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki dotyczące posiadania

wiedzy i doświadczenia - w postaci należytego wykonania, a w przypadku świadczeń okresowych lub

ciągłych również wykonywania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw

odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj. obejmujących dostawę fluorymetru morskiego, o

wartości minimum 70 000 zł brutto każda. 2. Ocena spełnienia warunku nastąpi w oparciu o

przedstawione przez Wykonawcę oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w

postępowaniu oraz wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywanych głównych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i

doświadczenia. Jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku według wzoru

stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ oraz wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych

lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw obejmujący dostawy wymagane dla spełnienia

warunku wiedzy i doświadczenia, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na

rzecz których dostawy zostały wykonane, według wzoru stanowiącego Załącznik 4 do SIWZ, oraz

załączy dowody czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - Zamawiający uzna

warunek za spełniony. Wykonawca polegający na zasobach innych podmiotów 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. 3.

Zamawiający zastrzega obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie, o którym mowa w pkt 2:

co najmniej dwóch dostaw odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj. obejmujących dostawę

fluorymetru morskiego, o wartości minimum 70 000 zł brutto każda. 4. Dowodami, o których mowa w

pkt 2 są: 1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub

ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert, 2) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
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charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 1). 5. W

przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o

którym mowa w pkt. 2, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania

dowodów, o których mowa w ust. 4.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki dotyczące dysponowania

odpowiednim potencjałem technicznym - Zapewniającym wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia

warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenie, że Wykonawca

spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunku

- według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ - Zamawiający uzna warunek za spełniony.

Wykonawca, który we własnym zakresie nie dysponuje zasobami niezbędnymi do realizacji

zamówienia, może polegać na zasobach innych podmiotów. W takiej sytuacji zobowiązany jest jednak

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.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki dotyczące dysponowania

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zapewniającymi wykonanie zamówienia. Ocena

spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenie, że

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o

spełnieniu warunku - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ - Zamawiający uzna

warunek za spełniony. Wykonawca, który we własnym zakresie nie dysponuje zasobami niezbędnymi

do realizacji zamówienia, może polegać na zasobach innych podmiotów. W takiej sytuacji

zobowiązany jest jednak 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.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki dotyczące posiadania

sytuacji ekonomicznej i finansowej - zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia warunku

nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenie, że Wykonawca spełnia

warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunku według

wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ - Zamawiający uzna warunek za spełniony. Wykonawca,

który we własnym zakresie nie dysponuje zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, może

polegać na zasobach innych podmiotów. W takiej sytuacji zobowiązany jest jednak udowodnić
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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.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również  wykonywanych,

głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo

wniosków o  dopuszczenie  do  udziału  w postępowaniu,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest

krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są

wykonywane należycie;

określenie dostaw lub usług,  których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub

złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych

nienależycie

Zamawiający zastrzega obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie: co najmniej dwóch dostaw

odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj. obejmujących dostawę fluorymetru morskiego, o wartości

minimum 70 000 zł brutto każda;

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

przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.  1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

aktualne 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  -  wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na
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ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego  organu  -  wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby

innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,

że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

nie  zalega z uiszczaniem podatków, opłat,  składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że

uzyskał  przewidziane  prawem zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB

ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym

wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

W  celu  potwierdzenia,  że  oferowane  dostawy  odpowiadają  wymaganiom  określonym  przez

Zamawiającego w rozdziale I SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:  1) wypełnione

zgodnie  ze  wskazówkami  Zamawiającego  Zestawienie  Wymaganych  Parametrów  Technicznych  i

Gwarancji  -  zgodnie  z  wzorem  stanowiącym  załącznik  nr  3  do  SIWZ,  2)  Specyfikacje  Techniczne

oferowanych  urządzeń  (katalogi,  broszury,  karty  katalogowe),  potwierdzające,  że  oferowany  przez
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Wykonawcę  sprzęt  spełnia  wymogi  zawarte  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  -  dotyczy  każdego

elementu  zamówienia  (także  ultrabooka).  Uwaga:  Zamawiający  dopuszcza  złożenie  Specyfikacji

Technicznych w języku angielskim.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) wypełniony formularz ofertowy - oświadczenie ofertowe - przygotowane zgodnie z wzorem stanowiącym

załącznik nr 1 do SIWZ, b) wypełniony formularz ofertowo - cenowy - przygotowany zgodnie z wzorem

stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, d) pełnomocnictwo dla osoby, której prawo do reprezentacji nie wynika z

odpisu z właściwego rejestru; pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub poświadczonej

notarialnie lub przez mocodawcę kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu; treść

pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności do wykonania których pełnomocnik jest upoważniony,

e) dokument pełnomocnictwa pełnomocnika występującego 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, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu;

treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności do wykonania których pełnomocnik jest

upoważniony.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru wykonawcy, z wyjątkiem zmian, których wystąpienie Zamawiający przewiduje, tj. w zakresie

terminów przewidzianych w umowie, przedmiotu umowy, sposobu wykonania umowy, wynagrodzenia, sposobu i

warunków płatności lub komparycji umowy i których konieczność wprowadzenia wynikać będzie z następujących

okoliczności: a) 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 dotyczące terminów przewidzianych w umowie, sposobu

wykonania zamówienia, zakresu przedmiotu zamówienia oraz wynagrodzenia oraz sposobu i warunków

płatności - 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; c) zmiana dotycząca
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przedmiotu zamówienia, jego zakresu, wynagrodzenia Wykonawcy, jego rozliczenia oraz obowiązków

Wykonawcy- w przypadku wystąpienia okoliczności nie przewidzianych w chwili zawarcia umowy, a skutkujących

koniecznością ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu zamówienia; d) zmiany dotyczące

terminów przewidzianych w umowie - w przypadku, w którym nie ma możliwości dotrzymania przez Wykonawcę

tych terminów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; e) zmiana dotycząca terminów przewidzianych w

umowie - 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 terminów przewidzianych w umowie - 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 umowy, wysokości

wskaźnika podatku VAT (także obniżka); h) zmiany umowy są konieczne w związku ze zmianą odpowiednich

przepisów prawa, i) zmiany umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji

upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją

przedmiotu umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://www.iopan.gda.pl/bip/przetarg209

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Oceanologii Polskiej

Akademii Nauk, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot, pok. 107.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.04.2014

godzina 09:45, miejsce: Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712

Sopot, pok. 120.

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

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej: Zamówienie jest finansowane lub współfinansowane w ramach projektu SATELITARNA

KONTROLA ŚRODOWISKA MORZA BAŁTYCKIEGO (SatBałtyk); realizowanego w ramach Programu

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, nr projektu POIG.01.01.02-22-011/09.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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