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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
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 zamawiającego: www.infish.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytut badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa zagranicznych czasopism naukowych
dla Biblioteki Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie w 2014 roku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
dostawa zagranicznych czasopism naukowych dla Biblioteki Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie w
2014 roku. WYKAZ CZASOPISM ZAGRANICZNYCH NAUKOWYCH: 1) ISSN 0002-8487; American Fisheries
Society - Library Subscription (Includes : Fisheries Magazine, Journal of Aquatic Animal Health, NA Journal of
Aquaculture, NA Journal of Fish Management, Transactions of the American Fisheries Society);
dwumiesięcznik; 1 egz.; 2) ISSN 0044-8486; Aquaculture; 48 razy w roku; 1 egz.; 3.) ISSN 0967-6120;
Aquaculture International ; dwumiesięcznik ; 1egz. ; 4) ISSN 1355-557x; Aquaculture Research ; 16 razy w
roku ; 1egz.; 5) ISSN 1863-9135; Fundamental and Applied Limnology_Archiv für Hydrobiologie; miesięcznik;
1egz.; 6) ISSN 1642-3593; Ecohydrology & Hydrobiology ; kwartalnik ; 1 egz.; + za 2013 rok; 7) ISSN 09066691; Ecology of Freshwater Fish; kwartalnik; 1egz.; 8) ISSN 0378-1909: Environmental Biology of Fishes;
miesięcznik; 1 egz.; 9) ISSN 0262-0820; Fish Farming International; miesięcznik; 2 egz.; 10) ISSN 1467-2960;
Fish and Fisheries; kwartalnik; 1 egz.; 11) ISSN 0969-997x; Fisheries Management and Ecology;
dwumiesięcznik; 1 egz.; 12) ISSN 1434-2944, International Review of Hydrobiology; dwumiesięcznik; 1 egz.;

13) ISSN 0022-1112; Journal of Fish Biology; miesięcznik; 1 egz., 14) ISSN 0175-8659; Journal of Applied
Ichthyology; dwumiesięcznik; 1 egz.; 15) ISSN 0075-9511; Limnologica; Ecology and Management of Inland
Waters; kwartalnik; 1 egz.; 16) ISSN 0042-8752; Voprosy ikhtiologii; dwumiesięcznik; 1 egz..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.21.20.00-9.
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: Rozpoczęcie: 01.01.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie
dostarczonego wykazu wykonanych zamówień, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom stanowiącym
przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z
dokumentami potwierdzającymi, że dostawy lub usługi te zostały wykonane należycie, według
wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopii aktualnej polisy, a w
przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
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;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.
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;
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;
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)
Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ. Wypełniony i podpisany formularz
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_Formularz cenowy - Załącznik nr 2 do SIWZ. Oświadczenie o
podwykonawcach (Załącznik nr 8 do SIWZ), jeśli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom określony
zakres zamówienia. Wykonawca wykonujący zamówienie wyłącznie siłami własnymi nie dołącza do oferty

Załącznika nr 8. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) do oferty należy
dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem do
podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, jeżeli osobą podpisującą
nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu rejestrowego.

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
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana dotyczy terminu realizacji umowy. Termin realizacji umowy
może ulec zmianie tylko w następujących okolicznościach: a) wystąpienie okoliczności, których strony umowy
nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; b) działania siły wyższej (np. klęski
żywiołowej) mającej bezpośredni wpływ na terminowość dostawy. W przypadku zaistnienia którejś z
wymienionych okoliczności, Strony ustalą nowy termin realizacji przedmiotu umowy, który będzie stanowił
zapis w aneksie do umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, jeżeli konieczność
wprowadzenia zmian wyniknie ze zmian stanu prawnego mającego wpływ na zobowiązania stron, a w
szczególności w przypadku zmian w ustawie o podatku od towarów i usług, w tym co do kwoty podatku VAT.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.infish.com.pl/przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Rybactwa
Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie ul. Michała Oczapowskiego 10 10-719 Olsztyn pok. 106
(sekretariat na I - piętrze).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.11.2013
godzina 10:00, miejsce: Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie ul. Michała
Oczapowskiego 10 10-719 Olsztyn pok. 106 (sekretariat na I - piętrze).
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: Na podstawie wyjaśnienia, udzielonego przez Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych
(pismo znak UZP/DP/O-JNI/27110/11127/11 z dnia 16-11-2011 r.) Zamawiający udzieli przedpłaty w dwóch

ratach - I rata w wysokości 70% ceny brutto wybranej oferty, wniesiona na rachunek Wykonawcy po
podpisaniu umowy, II rata w wysokości 30%, wniesiona do 31-03-2014 r..
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

