
Olsztyn-Kortowo: Dostawa przeno śnej bariery elektrycznej dla ryb, słu Ŝącej 

ukierunkowywaniu spływaj ących w ęgorzy do pułapek, w ramach Operacji 

PT. Monitoring efektów wdra Ŝania Planu zagospodarowania zasobami 

węgorza w Polsce realizowany w ramach ogólno światowego projektu 

odbudowy i ochrony w ęgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.), Program u 

Operacyjnego Zrównowa Ŝony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze Ŝnych 

obszarów rybackich 2007-2013, środka 3.2 Ochrona i rozwój fauny i flory 

wodnej obj ętego osi ą priorytetow ą 3. Środki słu Ŝące wspólnemu interesowi, 

z pomocy pochodz ącej z publicznych środków kraj  

Numer ogłoszenia: 297672 - 2011; data zamieszczenia : 20.09.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza , ul. Oczapowskiego 10, 10-719 

Olsztyn-Kortowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5240171 w. 60; 5241060, faks 089 5240505. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.infish.com.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: jednostka badawczo-rozwojowa w zakresie rybactwa śródlądowego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa przenośnej bariery elektrycznej dla ryb, 

słuŜącej ukierunkowywaniu spływających węgorzy do pułapek, w ramach Operacji PT. Monitoring efektów 

wdraŜania Planu zagospodarowania zasobami węgorza w Polsce realizowany w ramach ogólnoświatowego 

projektu odbudowy i ochrony węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.), Programu Operacyjnego ZrównowaŜony 

rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów rybackich 2007-2013, środka 3.2 Ochrona i rozwój fauny i 

flory wodnej objętego osią priorytetową 3. Środki słuŜące wspólnemu interesowi, z pomocy pochodzącej z 

publicznych środków kraj. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 

jednego kompletu fabrycznie nowej (rok produkcji 2011) przenośnej bariery elektrycznej dla ryb, słuŜącej 

ukierunkowywaniu spływających węgorzy do pułapek, w ramach Operacji PT. Monitoring efektów wdraŜania Planu 

zagospodarowania zasobami węgorza w Polsce realizowany w ramach ogólnoświatowego projektu odbudowy i 
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ochrony węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.), Programu Operacyjnego ZrównowaŜony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów rybackich 2007-2013, środka 3.2 Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej 

objętego osią priorytetową 3. Środki słuŜące wspólnemu interesowi, z pomocy pochodzącej z publicznych środków 

krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego. Umowa o dofinansowanie z dnia 13.07.2011 r. Nr 00002-

61721-OR1400003-10-11. 3. Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry techniczne i funkcjonalno - 

uŜytkowe wraz z opisem przenośnej bariery elektrycznej dla ryb, słuŜącej ukierunkowywaniu spływających węgorzy 

do pułapek, zostały zawarte w dokumencie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który jest Załącznikiem nr 1 

do SIWZ.. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 31.00.00.00-3, 31.71.11.40-6. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.10.2011. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM 

I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  wadium nie jest wymagane 

III.2) ZALICZKI  

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA 

TYCH WARUNKÓW  

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli przepisy prawa 

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku na podstawie oświadczenia wykonawcy zgodnie z 

art. 22.ust.1 pkt.1 Ustawy Pzp. załączonego do oferty. 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający uzna warunek za spełniony o ile Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające, Ŝe 

wykonał, zainstalował i sprawdził w działaniu barierę elektryczną dla ryb, oraz złoŜy oświadczenie, Ŝe 

zobowiązuje się do świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego dla bariery. 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym 
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oraz osobami zdolnymi do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia. Zamawiający dokona 

oceny spełnienia ww. warunku na podstawie oświadczenia wykonawcy, załączonego do oferty, zgodnie z 

art. 22. ust.1 pkt.3 Ustawy Pzp. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na 

prawidłowe wykonanie zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku na podstawie 

oświadczenia wykonawcy, załączonego do oferty, zgodnie z art. 22. ust.1 pkt. 4 Ustawy Pzp. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale Ŝy przedło Ŝyć: 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale Ŝy 

przedło Ŝyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

� aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie 

wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 

oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

� aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

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

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 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, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

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

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

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

 

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ ĄCYCH, śE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB 
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ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ Ą OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane od powiadaj ą określonym 

wymaganiom nale Ŝy przedło Ŝyć: 

� inne dokumenty 

Zaakceptowany i zaparafowany wzór umowy, wg Załącznika nr 5 do SIWZ. W przypadku podpisywania 

oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wymienioną w 

dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) do oferty naleŜy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub 

poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem do podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność 

z oryginałem kopii dokumentów, jeŜeli osobą podpisującą nie jest osoba upowaŜniona na podstawie 

dokumentu rejestrowego. 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające, Ŝe wykonał, zainstalował i sprawdził w działaniu barierę 

elektryczną dla ryb, oraz złoŜy oświadczenie, Ŝe zobowiązuje się do świadczenia serwisu gwarancyjnego i 

pogwarancyjnego dla bariery. 

III.7) Czy ogranicza si ę moŜliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u któ rych 

ponad 50 % pracowników stanowi ą osoby niepełnosprawne: nie 

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: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

1. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano 

wyboru Wykonawcy, jeŜeli zmiany dotyczą okoliczności opisanych w pkt.2. 2. Zamawiający przewiduje w ramach 

zawartej umowy zmiany dotyczące: 2.1. Zmiany terminu realizacji umowy ze względu na wystąpienie okoliczności 

nie dających się przewidzieć przed zawarciem umowy (np. działania siły wyŜszej) mającej bezpośredni wpływ na 

terminowość wykonania dostawy. 2.2. Zmiany terminu realizacji umowy, ze względu na wystąpienie okoliczności, 

których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania naleŜytej staranności. 3. W przypadku 
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zaistnienia którejś z wyŜej wymienionych okoliczności, strony ustalą nowy termin realizacji przedmiotu umowy, który 

będzie stanowił zapis w aneksie do umowy. 4. Wszelkie zmiany zapisów umowy winny być dokonywane w formie 

pisemnej (aneksu do umowy). 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

www.infish.com.pl/przetargi 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Instytut Rybactwa Śródlądowego 

im. Stanisława Sakowicza ul. Oczapowskiego 10 10-719 Olsztyn Sekretariat I piętro. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  29.09.2011 godzina 

10:00, miejsce: Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza ul. Oczapowskiego 10 10-719 Olsztyn 

Sekretariat I piętro. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

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

Europejskiej:  Operacja PT. Monitoring efektów wdraŜania Planu zagospodarowania zasobami węgorza w Polsce 

realizowany w ramach ogólnoświatowego projektu odbudowy i ochrony węgorza europejskiego Anguilla anguilla 

(L.), Programu Operacyjnego ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów rybackich 2007-

2013, środka 3.2 Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej objętego osią priorytetową 3. Środki słuŜące wspólnemu 

interesowi, z pomocy pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego. 

Umowa o dofinansowanie z dnia 13.07.2011 r. Nr 00002-61721-OR1400003_10_11.. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym Handlu 

(EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: tak 
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