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Bydgoszcz: Zamowienie na uslug<? serwisowania aparatury pomiarowej
Numer ogloszenia: 111653 - 2014; data zamieszczenia: 23.05.2014

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - ustugi

Zamieszczanie ogtoszenia: obowiazkowe.

Ogtoszenie dotyczy: zam6wienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

1.1) NAZWA IADRES: Inspekcja Ochrony Srodowiska Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w

Bydgoszczy , ul. ks. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 5826466, faks 052

5826469.

Adres strony internetowej zamawiaj^cego: http://www.wios.bydgoszcz.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJA.CEGO: Administracja rzadowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOTZAMOWIENIA

11.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiajqcego: Zambwienie na usluge serwisowania aparatury

pomiarowej.

11.1.2) Rodzaj zamdwienia: uslugi

11.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamowienia: Wykonywanie przeglqdow

okresowych, dokonywanie diagnozy uszkodzen i wyceny koszt6w napraw, napraw oraz kalibracji zestawu

pomiarowego prekursorow ozonu oraz przegla.d aspiratora -1 szt..

11.1.6) Wspdlny Stownik Zamowieri (CPV): 50.41.10.00-9.

11.1.7) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty cze^ciowej: nie.

11.1.8) Czy dopuszcza si$ ztozenie oferty wariantowej: nie.

H.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakohczenie: 05.11.2014

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

111.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiajqcy nie wymaga wniesienia wadium

III.2)ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIALU W POSTE.POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPELNIANIA TYCH WARUNKOW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy

prawa naktadajq obowiazek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

- na podstawie oswiadczenia wykonawcy, ±e speinia warunki okreslone w art. 22 ust. 1

Ocena spetnienia warunkbw udziatu w postepowaniu zostanie dokonana wedtug

formufy spetnia/nie spe^nia: w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i

oswiadczeniach (wymaganych przez Zamawiaĵ cego i podanych w SIWZ)

dola.czonych do oferty.

III.3.2) Wiedza i doswiadczenie
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Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

- Zamawiajqcy uzna, ±e Wykonawca spetnia warunek posiadania wiedzy i

doswiadczenia, jezeli w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania

ofert, a je±eli okres prowadzenia dziatalnosci jest krbtszy - w tym okresie, zrealizowat

lub wykonal co najmniej 2 zam6wienia odpowiadajqce swoim rodzajem ustugom

stanowia,cym przedmiot zam6wienia o wartosci l$cznej min. 200 000,00 PLN. Ocena

spetnienia warunkbw udziatu w postepowaniu zostanie dokonana wedtug formuty

spetnia/nie spelnia: w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniach

(wymaganych przez Zamawiaj^cego i podanych w SIWZ) dola.czonych do oferty.

111.3.3) Potencjattechniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

- na podstawie oswiadczenia wykonawcy, ze spelnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1

Ocena spetnienia warunk6w udziatu w postepowaniu zostanie dokonana wedtug

formuly spelnia/nie spelnia: w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i

oswiadczeniach (wymaganych przez Zamawiaj$cego i podanych w SIWZ)

dolqczonych do oferty.

111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamowienia

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

- Zamawiajqcy uzna, ze Wykonawca spetnia warunek dysponowania osobami

zdolnymi do wykonania zamdwienia jezeli na podstawie zalqczonego do oferty wykazu

os6b kt6re beda. uczestniczyc w wykonywaniu zam6wienia Wykonawca wykaze, ±e

osoby te zostaty przeszkolone przez producent6w aparatury do wykonywania

czynnosci serwisowych (zatqczone certyfikaty ukohczenia szkoleh lub/i oswiadczenia

producenta aparatury o mozliwosci wykonywania serwisu przez te osoby) Ocena

spelnienia warunk6w udzialu w postepowaniu zostanie dokonana wed^ug formufy

spelnia/nie spelnia: w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniach

(wymaganych przez Zamawiaj^cego i podanych w SIWZ) dol^czonych do oferty.

III.3.5} Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

- Zamawiaja.cy uzna, ze Wykonawca spetnia warunek sytuacji ekonomicznej i

finansowej, jezeli wykaze, ze posiada oplacone ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwia.zanej z przedmiotem zam6wienia na

sume ubezpieczenia nie mniejsza. ni± 200 000,00 PLN. Ocena spelnienia warunk6w

udzialu w postepowaniu zostanie dokonana wedlug formuly spelnia/nie spelnia: w

oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniach (wymaganych przez

Zamawiajqcego i podanych w SIWZ) dolqczonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZEN1U NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

111.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprocz oswiadczenia o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu nalezy przecilozyc:

• wykaz wykonanych, a w przypadku swiadczeh okresowych lub cia_glych r6wniei wykonywanych,

gldwnych dostaw lub uslug, w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu skladania ofert

albo wniosk6w o dopuszczenie do udziaiu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci

jest krbtszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotbw,

na rzecz ktbrych dostawy lub uslugi zostaly wykonane, oraz zatqczeniem dowodbw, czy zostaty

wykonane lub sq wykonywane nalezycie;

• wykaz os6b, ktbre bedq uczestniczyc w wykonywaniu zam6wienia, w szczegolnosci
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odpowiedzialnych za swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi,

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia

niezbednych do wykonania zamdwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz

informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami;

• optecona. polise, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzaja.cy, ze wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilne] w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwia^zanej z

przedmiotem zambwienia.

111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nalezy

przedtozyc:

• oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

• aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci

gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania

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

6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wniosk6w o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu

o udzielenie zam6wienia albo sktadania ofert;

• aktualne zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzaja,ce, ze wykonawca

nie zalega z optacaniem podatk6w, lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji

wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesia.ce przed uptywem terminu sktadania

wniosk6w o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo sktadania ofert;

• aktualne zaswiadczenie wlasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzaja.ce, ze wykonawca nie zalega z optacaniem

sktadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoleczne, lub potwierdzenie, ±e uzyskat przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci

wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesiqce przed uptywem

terminu sktadania wniosk6w o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia

albo sktadania ofert;

• aktualnq informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8

ustawy, wystawionq nie wczesniej ni± 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wniosk6w o

dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo sktadania ofert;

• aktualna, informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 9

ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wniosk6w o

dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo sktadania ofert;

• aktualna. informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i

11 ustawy, wystawiona. nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wniosk6w o

dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zam6wienia albo sktadania ofert;

• wykonawca powoiuja.cy sie przy wykazywaniu spetniania warunkbw udziatu w postepowaniu na

zasoby innych podmiot6w, ktbre beda^ braty udziat w realizacji czesci zamdwienia, przedktada takze

dokumenty dotycza.ce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okreslonym w pkt

III.4.2.

111.4.3) Dokumenty podmiotdw zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedktada;
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111.4.3.1) dokumentwystawiony w kraju, wkt6rym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzajqcy, ze:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadlosci - wystawiony nie wczesniej ni2 6 miesiecy

przed uptywem terminu sktadania wnioskbw o dopuszczenie do udziatu w post^powaniu o

udzielenie zam6wienia albo skladania ofert;

• nie zalega z uiszczaniem podatk6w, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne albo ze

uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zalegtych ptatnosci lub

wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawiony nie wczesniej niz 3

miesia.ce przed uptywem terminu sktadania wniosk6w o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o

udzielenie zam6wienia albo sktadania ofert;

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si$ o zamowienie - wystawiony nie wczesniej niz 6

miesi^cy przed uptywem terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o

udzielenie zam6wienia albo sktadania ofert;

Ml.4.3.2)

• zaswiadczenie wlasciwego organu sqdowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo

zamieszkania osoby, kt6rej dokumenty dotycz$, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 -

wystawione nie wczesniej ni2 6 miesiecy przed uptywem terminu skladania wnioskbw o

dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zam6wienia albo skladania ofert;

• zaswiadczenie wtasciwego organu sa.dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo

zamieszkania osoby, ktbrej dokumenty dotycz^, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11

ustawy - wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wniosk6w o

dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo skladania ofert.

Hl.4.4) Dokumenty dotycz^ce przynale±nosci do tej samej grupy kapitatowej

• lista podmiotbw nalez^cych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w albo informacji o tym, ze nie nalezy do grupy

kapitalowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM6WIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamdwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepna specyftkacja istotnych warunkow

zamdwienia: http://bip.wios.bydgoszcz.pl/
Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna uzyskac pod adresem: Wojewodzki Inspektorat

Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy ul. Piotra Skargi 2 85-018 Bydgoszcz w pokoju nr 33.

IV.4.4) Term in sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub ofert: 02.06.2014

godzina 12:00, miejsce: Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy ul. Piotra Skargi 2

85-018 Bydgoszcz do pokoju nr22 (sekretariat).

IV.4.5) Termin zwia.zania oferta,: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycza.ce finansowania projektu/programu ze srodkow Unii

Europejskiej: nie dotyczy

IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zamdwienia, w przypadku
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nieprzyznania srodkow pochodza.cych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi
srodkow z pomocy udzielonej przez pahstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), ktore miaty bye przeznaczone na sfinansowanie catosci lub czesci zamowienia: nie
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