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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

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/index-pl.html

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 sprzętu komputerowego, części i

akcesoriów komputerowych dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

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

dostawa sprzętu komputerowego, części i akcesoriów komputerowych (nr postępowania: IO/ZP/11/2015) dla

Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot. 2. Kod

CPV: 30.21.30.00-5 (Komputery osobiste), 30.21.31.00-6 (Komputery przenośne), 30.21.32.00-7 (Komputer

tablet), 30.23.70.00-9 (Części, akcesoria i wyroby do komputerów), 30.23.71.00-0 (Części komputerów),

30.23.72.00-1 (Akcesoria komputerowe), 30.23.00.00-0 (Sprzęt związany z komputerami), 30.23.13.10-3

(Wyświetlacze płaskie), 30.23.46.00-4 (Pamięć flash), 30.23.72.30-0 (Pamięci), 30.23.21.10-8 (Drukarki

laserowe). 3. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 20 pakietów, których dokładny opis znajduje się

w tabelach stanowiących załączniki nr 3.1 - 3.20. do niniejszej SIWZ. 4. Zamówienie w zakresie Pakietów I, II,

III, VI i VIII stanowią powtórzenie postępowania nr IO/ZP/10/2015. 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert

częściowych, obejmujących pozycje tylko z jednego lub kilku pakietów. 6. Oferta w zakresie każdego z

pakietów musi być kompletna. Nieuwzględnienie w tej części, w której składana jest oferta, chociażby jednej z

zamawianych pozycji, spowoduje odrzucenie oferty. Dotyczy to również pakietów obejmujących poszczególne
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akcesoria. 7. Zamawiający wskazuje, iż w poszczególnych pakietach wskazuje elementy wyposażenia

komputerów stacjonarnych, notebooków, ultrabooków i tabletów, które uznał za istotne, jednakże brak

wymienienia niektórych z urządzeń/elementów wchodzących w skład takiego komputera, notebooka,

ultrabooka lub tabletu oznacza, iż w to miejsce Wykonawca jest zobowiązany zaoferować urządzenia tworzące

funkcjonalną całość z elementami wskazanymi przez Zamawiającego. Zamawiający wskazuje, iż niezależnie

od ilości wymienionych istotnych elementów sprzętu Wykonawca ma zaoferować w pełni wyposażony

komputer, notebook, ultrabook i tablet zdolny do pracy bez dodatkowych inwestycji lub nakładów (nie dotyczy

to sprzętu peryferyjnego). 8. Zamawiający informuje, iż w szczegółowej specyfikacji technicznej

poszczególnych pakietów określił jedynie minimalne wymagane parametry. Wykonawcy w ofertach mogą

oferować urządzenia o takich samych lub lepszych parametrach. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia

znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy inne prawa zastrzeżone lub wyłączne, lub też określone

jest pochodzenie przedmiotu zamówienia lub jego części - należy przyjąć, że Zamawiający, ze względu na

specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ przedmiotu zamówienia i dopuszcza

składanie ofert równoważnych pod względem wizualnym, funkcjonalnym, o parametrach techniczno -

użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia (podstawa prawna art. 29 ust. 3

ustawy Prawo zamówień publicznych). 9. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy i pochodzić z bieżącej

produkcji roku 2015. 10. Oferowany przedmiot zamówienia musi być wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez

wcześniejszej eksploatacji i nie może być przedmiotem praw osób trzecich. 11. Jeżeli Zamawiający nie określił

inaczej, komputery osobiste, przenośne, tablety i monitory, a także pozostały sprzęt powinny być objęte 24

miesięczną gwarancją. Niezależnie od wymogów gwarancyjnych opisanych powyżej oferowane pamięci RAM

muszą posiadać wieczystą gwarancję. 12. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił serwis

gwarancyjny. 13. Wymagane jest, aby dostarczone urządzenia oznaczone były symbolem CE zgodnie z

wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie

zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. 2007 nr 155 poz. 1089). 14. Zamawiający wymaga,

aby Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na swój koszt w terminie i na

miejsce ustalone z Zamawiającym.

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6, 30.21.32.00-7, 30.23.70.00-9,

30.23.71.00-0, 30.23.72.00-1, 30.23.00.00-0, 30.23.13.10-3, 30.23.46.00-4, 30.23.72.30-0, 30.23.21.10-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 20.

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu 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 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 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 4 do SIWZ - Zamawiający uzna

warunek za spełniony.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki dotyczące posiadania

wiedzy i doświadczenia - 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 4 do SIWZ - 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. Jeżeli

Wykonawca nie dysponuje zasobami niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia to 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.

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

spełnieniu warunku według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ - 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. Jeżeli

Wykonawca nie dysponuje zasobami niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia to 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.

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 4 do SIWZ -

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. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje zasobami niezbędnymi do realizacji

niniejszego zamówienia to 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.

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
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warunku według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ - 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. Jeżeli

Wykonawca nie dysponuje zasobami niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia to 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.

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:

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;

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;
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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,  Wykonawca  zobowiązany  jest  złożyć  wraz  z  ofertą:  a)  wypełnione  zgodnie  ze

wskazówkami  Zamawiającego  zestawienie  wymaganych  parametrów  technicznych  i  gwarancji  -

zgodnie z wzorami stanowiącymi Załączniki nr 3.1-3.20. do SIWZ, b) dokumenty dotyczące przedmiotu

zamówienia w postaci folderów reklamowych, kart katalogowych lub opisów producenta oferowanych

urządzeń (dotyczy każdego dostarczanego sprzętu i  akcesorium).  Uwaga: Zamawiający  dopuszcza

złożenie dokumentów, o których mowa w rozdziale VII lit. b) w języku angielskim.

III.6) INNE DOKUMENTY

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

1. wypełniony formularz ofertowy - przygotowany zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ; 2.

wypełnione formularze ofertowo-cenowe - przygotowane zgodnie ze wzorami stanowiącymi Załączniki nr 2.1.-

2.20. do SIWZ - stosownie do Pakietu, na który składana jest oferta, 3. Informację czy wybór oferty będzie

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego - przygotowaną 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
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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 - 95

2 - Termin wykonania zamówienia(dostawy) - 5

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

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

terminu realizacji umowy, przedmiotu zamówienia, płatności, i których konieczność wprowadzenia wynikać

będzie z następujących okoliczności: a) zmiany dotyczące sposobu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany

rozwiązań technicznych i materiałowych 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) 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; c) 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; d) wystąpią zmiany w nazwach lub adresach stron, zmiany związane z

przekształceniem podmiotowym stron; 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 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.
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IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

http://www.iopan.gda.pl/bip/przetarg255/

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: 02.12.2015

godzina 11:15, 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: 1. Zamówienie jest finansowane lub współfinansowane w ramach: a) projektu Towards the

Monitoring of Dumped Munitions Threat (MODUM) realizowanego w ramach programu NATO Science for

Peace and Security - dotyczy Pakietu I, II I III; b) środków przekazanych na Interdyscyplinarne Studia Polarne

KNOW - dotyczy Pakietu IV i V; c) projektu Atlantic Water Pathways to the Arctic: Variability and Effects on

Climate and Ecosystems (PAVE) realizowanego w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza

w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 - dotyczy Pakietu VI; d) projektu POLNOR - The

Changing Ocean of the Polar North (POLNOR) realizowanego w ramach programu Polsko-Norweska

Współpraca Badawcza w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 - dotyczy Pakietu VII; e)

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 - dotyczy Pakietu VIII - XIII. 2. Zamawiający, zgodnie z art. 24 ust. 2a ustawy Prawo

zamówień publicznych, przewiduje możliwość wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcy, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył

obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie.

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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