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Olsztyn-Kortowo: Dostawa uchwytu do preparatyki do zadanego
punktu, przyrządu do cięcia elementów kostnych oraz foremek do
uchwytu do preparatyki, realizowana w ramach Operacji PT.
Zarybianie w 2012 r. wód dorzecza Odry i Wisły narybkiem węgorza
europejskiego Anguilla anguilla (L.) w celu odbudowy jego populacji,
Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, środka 3.2 Ochrona i
rozwój fauny i flory wodnej objętego osią priorytetową 3. Środki
służące wspólnemu interesowi
Numer ogłoszenia: 496344 - 2013; data zamieszczenia: 03.12.2013
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 uchwytu do preparatyki do zadanego
punktu, przyrządu do cięcia elementów kostnych oraz foremek do uchwytu do preparatyki, realizowana w
ramach Operacji PT. Zarybianie w 2012 r. wód dorzecza Odry i Wisły narybkiem węgorza europejskiego
Anguilla anguilla (L.) w celu odbudowy jego populacji, Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, środka 3.2 Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej
objętego osią priorytetową 3. Środki służące wspólnemu interesowi.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
dostawa uchwytu do preparatyki do zadanego punktu - 1 szt., przyrządu do cięcia elementów kostnych - 1 szt.

oraz foremek do uchwytu do preparatyki do zadanego punktu - 10 szt., realizowana w ramach Operacji PT.
Zarybianie w 2012 r. wód dorzecza Odry i Wisły narybkiem węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) w celu
odbudowy jego populacji, Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich 2007-2013, środka 3.2 Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej objętego osią priorytetową 3.
Środki służące wspólnemu interesowi, z pomocy pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz
Europejskiego Funduszu Rybackiego. Umowa nr 00003-61721-OR1400002_12. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SIWZ.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.00.00.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
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;
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)
Zamawiający wymaga złożenia oświadczenie o podwykonawcach (Załącznik nr 6 do SIWZ), jeśli Wykonawca
zamierza powierzyć podwykonawcom określony zakres zamówienia. Wykonawca wykonujący zamówienie
wyłącznie siłami własnymi nie dołącza do oferty Załącznika nr 6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy
odpowiadają wymaganiom technicznym i jakościowym określonym w siwz, Zamawiający wymaga załączenia
następujących dokumentów: folderów producentów urządzeń, w formie drukowanej lub elektronicznej na
nośniku płytowym, potwierdzających, że oferowane urządzenia spełniają wymagania podane w Załączniku nr 2
do SIWZ. Zamawiający dopuszcza złożenie tych dokumentów w języku angielskim

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
Zamawiający przewiduje w ramach zawartej umowy zmiany dotyczące: - Zmiany terminu realizacji umowy ze
względu na działanie siły wyższej, - Zmiany terminu realizacji umowy ze względu na wystąpienie okoliczności,
nie dających się przewidzieć przed zawarciem umowy mających, mimo zachowania należytej staranności,
bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy. - Z powodu zmiany obowiązujących
przepisów prawa. W przypadku zaistnienia którejś z wyżej wymienionych okoliczności, strony ustalą nowy
termin realizacji przedmiotu umowy, który będzie stanowił zapis w aneksie do umowy. Wszelkie zmiany
zapisów umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej (aneksu do umowy)
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, ul. Michała Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn - Kortowo
(sekretariat na I - piętrze pokój 106).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.12.2013
godzina 10:00, miejsce: Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza, ul. Michała
Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn - Kortowo (sekretariat na I - piętrze pokój 106).
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: Operacja PT. Zarybianie w 2012 r. wód dorzecza Odry i Wisły narybkiem węgorza europejskiego
Anguilla anguilla (L.) w celu odbudowy jego populacji, Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, środka 3.2 Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej
objętego osią priorytetową 3. Środki służące wspólnemu interesowi, z pomocy pochodzącej z publicznych
środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego. Umowa nr 00003-61721-OR1400002_12.
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

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Uchwyt do preparatyki do zadanego punktu - 1 szt.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Parametry wymagane: - uchwyt
powinien być wyposażony w mikrometr umożliwiający odmierzenie grubości powierzchni podlegającej
zeszlifowaniu (dokładność elementu uchwytu, która odmierza odległość do zeszlifowania - przynajmniej
0,1 mm) - do szlifowania będzie wykorzystywany: papier ścierny o gradacji od 800 do 4000, tarcze trące
z powierzchnią diamentową o gradacji 800 do 4000, płyny zawierające drobiny diamentowe i aluminium w
swej konsystencji, oraz woda więc uchwyt musi być odporny na te substancje - uchwyt powinien być
wyposażony w blokadę uniemożliwiającą przeszlifowanie odmierzonej grubości próbki (np. blokada
ceramiczna) - do uchwytu muszą pasować standardowe szkiełka mikroskopowe o wymiarach: 48 mm
długie, 28 mm szerokie - cała tylna powierzchnia szkiełka mikroskopowego musi przylegać do uchwytu w
celu równomiernego zeszlifowania elementów przyklejonych do przedniej powierzchni szkiełka
mikroskopowego - boki szkiełka muszą opierać się o wgłębienia w uchwycie, aby nie doszło do
ześlizgiwania się szkiełka z uchwytu w czasie ścierania odmierzonej powierzchni - uchwyt będzie
dociskany ręcznie do obracającej się powierzchni ścierającej, jego całkowite rozmiary powinny wynosić:
długość do 10 cm, szerokość do 10 cm, wysokość do 5 cm.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.00.00.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przyrząd do cięcia elementów kostnych - 1 szt.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przyrząd będzie wykorzystywany
do cięcia płetw ryb, kręgów, otolitów, drobnych kości i żywic epoksydowych na plastry wzdłużne i
poprzeczne. - prędkość obrotowa elementu tnącego regulowana w płynny sposób w zakresie od 0 do 300
obr_min; - możliwość stosowania tarcz diamentowych o średnicy do 127mm; - osłona chroniąca
(antyrozbryzgowa) tarczę i element cięty; - sterowanie za pomocą panelu membranowego; - zasilanie
230V_50Hz_1-faza, wtyczka europejska, moc silnika nie więcej niż 15 W; - maksymalna średnica
przecinanego elementu przy zastosowaniu odpowiedniego uchwytu mocującego - 45mm; - dokładność
cięcia ± 5 mikrometrów; - automatyczne wyłączenie urządzenia po przecięciu elementu; - docisk
grawitacyjny regulowany obciążnikami za pomocą dźwigni z precyzyjną skalą z krokiem co min. 25 g
oraz wyposażonej w przeciwwagę, możliwość regulacji obciążenia ramienia poprzez dodawanie lub
odejmowanie obciążników; - pasywny system chłodzenia ściernicy; - grubość odcinanych plastrów
próbek mierzona mikrometrem z dokładnością do min. 0,01 mm; - przeznaczone do przecinania elementy
zatopione w żywicy epoksydowej posiadają kształt walca o długości do 2 cm i średnicy od 5 do 7
milimetrów lub kształt prostokąta o szerokości 1 cm, wysokości 0,5 cm i długości odlewu do 6 cm; wymiary urządzenia: max. 270 x max 160 x max 270 mm - szerokość x wysokość x głębokość; - waga
do 12 kg. Wyposażenie: - ramię do mocowania uchwytów i pozycjonowanie za pomocą analogowej śruby
mikrometrycznej; - komplet 5 uchwytów: uchwyt do próbek o nieregularnych kształtach średnica do 25
mm, uchwyt do cienkich próbek mocowanych na wosk o wymiarach min. 29x51mm, dedykowany uchwyt
pryzmowy średnica do 19 mm, dedykowany uchwyt pryzmowy dla próbek walcowych o długości do 50
mm i średnicy do 13mm, dedykowany uchwyt do kości o średnicy do 32 mm; - 1 kpl.- pierścieni
dociskowych do tarczy; - 1szt. diamentowa tarcza tnąca o wymiarach 102x0,3x12,7; - zespół
oczyszczania ściernicy, tzw. Dressing Stick; - 1 opakowanie płynu chłodzącego min. 900 ml.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.00.00.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Foremki do uchwytu do preparatyki - 10 szt.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - foremka z gniazdami
wielokrotnego użytku (wielokrotnego zalania żywicą epoksydową); - materiał foremki powinien umożliwiać
wyjęcie z gniazda foremki zastygłej żywicy epoksydowej; - gniazda na odlewy o kształcie prostokąta o
wymiarach: długość od 1,0 do 1,5 cm, szerokość od 0,5 do 0,7 cm, wysokość odlewu od 0,2 cm do 0,3
cm; - całkowite wymiary foremki: długość do 15 cm, szerokość do 15 cm.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.00.00.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

