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Sopot: Sukcesywne dostawy oleju napędowego (lekkiego) dla statku
naukowo-badawczego s/y Oceania w drodze na Spitsbergen oraz w
portach Spitsbergenu (Norwegia) dla Instytutu Oceanologii Polskiej

Akademii Nauk w Sopocie
Numer ogłoszenia: 29223 - 2015; data zamieszczenia: 03.03.2015

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: 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: Sukcesywne dostawy oleju napędowego (lekkiego)

dla statku naukowo-badawczego s/y Oceania w drodze na Spitsbergen oraz w portach Spitsbergenu

(Norwegia) dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

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

sukcesywne dostawy oleju napędowego (lekkiego) dla statku naukowo -badawczego s/y Oceania. 2. Przedmiot

zamówienia obejmuję dostawę 30 T oleju napędowego w drodze na Spitsbergen oraz w portach Spitsbergenu

(Norwegia). 3. Olej napędowy musi odpowiadać normie ISO 8217: 2010 (E), z zawartością siarkowodoru w

fazie ciekłej nie przekraczającej 0,5 mg/kg oraz zawartością siarki poniżej 0,1 %. Jakość dostarczanego paliwa

powinna być każdorazowo potwierdzona atestem/certyfikatem. 4. Forma dostawy - za pomocą autocysterny z

własnym urządzeniem podającym olej do zbiorników statku lub za pomocą bunkierki (opcjonalnie). 5. Odbiór

oleju następować będzie na burcie statku przez St. Mechanika lub osobę upoważnioną. 6. W ramach realizacji

przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje 2-3 dostawy. 7. Zamawiający (Armator) każdorazowo

uzgadniać będzie z dostawcą dokładny termin dostawy i ilość oleju napędowego. Uzgodnienie dostawy

następować będzie telefonicznie, za potwierdzeniem faksem lub e-mailem (zgodnie z życzeniem dostawcy). 8.

Armator posiada dokument AKC-PR - potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego w Urzędzie Celnym w zakresie
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podatku akcyzowego. Paliwo żeglugowe będące przedmiotem niniejszego postępowania jest objęte

zwolnieniem z akcyzy przy dostawie. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości

paliwa, jednak nie więcej niż o 20% ilości stanowiącej przedmiot zamówienia. Wykonawcy nie będą

przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia względem Zamawiającego..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w ww. przedmiocie do wysokości 20%

wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8.

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: Zakończenie: 28.05.2016.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

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 warunek w zakresie posiadania

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

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

warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu wskazanego w punkcie IV.1.1. SIWZ. Jeżeli Wykonawca złoży

oświadczenie o spełnieniu ww.warunku - 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 warunek w zakresie

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. polegających na dostawie co najmniej

15 ton paliwa zrealizowanych na terenie Europy (poza Polską) - w tym co najmniej 1 zamówienie
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realizowane na Spitsbergenie. 2. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych

przez Wykonawcę dokumentów:2.1.oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu -

według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ, 2.2.wykaz wykonanych, a w przypadku

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym

okresie głównych dostaw (zamówień) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku

wiedzy i doświadczenia - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ, - z podaniem ich

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane - oraz

załączeniem dowodów, czy te zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Zamawiający zastrzega obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie (oraz złożenia

poświadczeń, o których mowa w ust. 2) co najmniej dwóch dostaw polegających na dostawie co

najmniej 15 ton paliwa zrealizowanych na terenie Europy (poza Polską), w tym co najmniej 1 dostawy

realizowanej na Spitsbergenie. Jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału

w postępowaniu , a także przedstawi wykaz głównych dostaw obejmujący dostawy wymagane dla

spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i

podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5

do SIWZ oraz załączy dowody, czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie -

Zamawiający uzna warunek za spełniony. 3. Dowodami, o których mowa w ust.1 pkt 1.2 są: 3.1.

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, 3.2. oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 1). 4. W

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

którym mowa w ust.1 pkt 1.2, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku

przedkładania dowodów, o których mowa w ust. 2. 5.Wykonawca, który we własnym zakresie nie

dysponuje zasobami niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia może polegać na wiedzy i

doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach

finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących

go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż

będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w

tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów

na potrzeby wykonania zamówienia - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunek w zakresie

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym zapewniającym wykonanie zamówienia - w

postaci dysponowania co najmniej 1 autocysterną i 1 bunkierką*. Uwaga: Przez autocysternę należy

rozumieć pojazd wraz z zbiornikiem do przewozu min. 15 ton paliwa, zdolny zaopatrywać statki w
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paliwo ciekłe, wyposażony w urządzenia do przeładunku cieczy: pompy, węże o różnych przekrojach,

pozwalający na bezproblemowe podanie paliwa z nabrzeża portowego na jednostkę zaopatrywaną.

Przez bunkierkę należy rozumieć niewielki zbiornikowiec lub barkę, zdolną zaopatrywać statki w

paliwo ciekłe, wyposażoną w urządzenia do przeładunku cieczy: pompy, węże o różnych przekrojach

na specjalnych wysięgnikach pozwalające na bezproblemowe podanie paliwa na jednostkę

zaopatrywaną na redzie i w portach. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie

przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

wskazanego w punkcie IV.1.1. SIWZ. Jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu

ww.warunku - Zamawiający uzna warunek za spełniony. Wykonawca, który we własnym zakresie nie

dysponuje zasobami niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia może polegać na wiedzy i

doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach

finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących

go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż

będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w

tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów

na potrzeby wykonania zamówienia - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunek w zakresie

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi na

podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu, wskazanego w punkcie IV.1.1. SIWZ. Jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o

spełnianiu ww.warunku - Zamawiający uzna warunek za spełniony. Wykonawca, który we własnym

zakresie nie dysponuje zasobami niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia t może polegać

na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia,

zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru

prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić

zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - zgodnie z wzorem

stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunek w zakresie posiadania

sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia warunku

nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków

udziału w postępowaniu, wskazanego w punkcie IV.1.1. SIWZ. Jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie

o spełnianiu ww.warunku - Zamawiający uzna warunek za spełniony. Wykonawca, który we własnym
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zakresie nie dysponuje zasobami niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia może polegać na

wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia,

zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru

prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić

zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - zgodnie z wzorem

stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

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

polegających na dostawie co najmniej 15 ton paliwa zrealizowanych na terenie Europy (poza Polską), w

tym co najmniej 1 dostawy realizowanej na Spitsbergenie;

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,
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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

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.6) INNE DOKUMENTY

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

1. Wypełniony formularz ofertowy - oświadczenie ofertowe - przygotowane zgodnie z wzorem stanowiącym

załącznik nr 1 do SIWZ, 2. Wypełniony formularz ofertowo-cenowy zgodnie z wzorem stanowiącym

odpowiednio Załącznik nr 2 do SIWZ, 3. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co

Wykonawca, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy
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kapitałowej - przygotowany zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ 4. Pełnomocnictwo dla

osoby, która nie składa osobiście oferty w swoim imieniu lub której prawo do reprezentacji nie wynika z

dokumentów określonych w punkcie VI.1.2. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub

poświadczonej notarialnie kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu; wraz z

dokumentem (oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopia) uzasadniającym

uprawnienie mocodawcy do reprezentowania Wykonawcy, o ile uprawnienie to nie wynika z dokumentów

określonych w Rozdziale VI punkt 1.2. SIWZ. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności do

wykonania których pełnomocnik jest upoważniony. 5. 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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90

2 - Czas realizacji dostawy - 10

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

Zamawiający przewiduje istotne zmiany umowy w zakresie terminów przewidzianych w umowie, przedmiotu

umowy, sposobu wykonania umowy, wynagrodzenia, sposobu i warunków płatności lub komparycji umowy,

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 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
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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/przetarg224/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Oceanologii PAN, ul.

Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot, pok. 107.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.03.2015

godzina 09:45, miejsce: Instytut Oceanologii PAN, 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.4.17) 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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