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1. INFORMACJE WPROWADZAJACE

1.1. Zamawiaja.cy
Zamawiaja.cym jest: Inspekcja Ochrony Srodowiska Wojewodzki Inspektorat Ochrony
Srodowiska w Bydgoszczy
Adres: ul. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz
Telefon: 52 5826466, Fax: 52 5826469
Godziny urzedowania od 07.00 do 15.00

1.2. Numer postepowania
Postepowanie, kt6rego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
WIO6-SSZP.272.21.2015
Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiaj^cym powinni powotywac sie na ten znak.

1.3. Tryb postepowania
Postepowanie o udzielenie zambwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci ponizej kwot okreslonych na podstawie art. 11 ust, 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zambwieri publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z pbzn. zm.) z zachowaniem zasad
okreslonych ustawa. Prawo Zambwieri Publicznych.

1.4. Przedmiotem postepowania jest Zambwienie na dostawe materiatbw eksploatacyjnych i
czesci okreslon$ w punkcie 2. SIWZ.

1.5. Postepowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowieri publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 z pozn. zm.) i przepisami
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkbw
Zambwienia.

1.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaja.cy moze zmienic tresc Specyfikacji Istotnych
Warunkbw Zamowienia. Zmiana moze nastapic w kazdym czasie, przed uptywem terminu do
sktadania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie
niezwtocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, ktorym przekazano Specyfikacje Istotnych
Warunkow Zamowienia, oraz zostanie ona zamieszczona na stronie internetowej, na ktorej
zostala opublikowana Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.

1.7. Adres strony internetowej Zamawiaj^cego: http://www.wios.bvdgoszcz.pl/

1.8. Uzyte w Specyfikacji terminy maja_ nastepuj^ce znaczenie:
,,WIO6" lub ,,Zamawiaja,cy" - Inspekcja Ochrony 6rodowiska Wojewddzki Inspektorat Ochrony
6rodowiska w Bydgoszczy
,,Postepowanie" - postepowanie prowadzone przez Zamawiajqcego na podstawie niniejszej
Specyfikacji.
,,SIWZ" - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.
,,Ustawa" - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowieri publicznych.
,,Zam6wienie" - nalezy przez to rozumiec zambwienie publiczne, ktorego przedmiot zostat w
sposob szczegcrfowy opisany w punkcie 2. SIWZ.
"Wykonawca" - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadaja_ca_
osobowosci prawnej, ktory ubiega sie o udzielenia zambwienia publicznego albo zawarta
umow^ w sprawie zambwienia publicznego.

1.9. Zamawiaja_cy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.
Zamawiaj^cy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.
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Zamawiaj^cy nie przewiduje udzielenia zambwieri uzupetniaj^cych zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 6
i 7 ustawy Prawo zamowieri publicznych.
Zamawiaja.cy nie przewiduje mozliwosci zawarcia umowy ramowej.
Zamawiaj^cy nie przewiduje mozliwosci ustanowienia dynamicznego systemu zakup6w.
Zamawiajqcy nie przewiduje stosowania aukcji elektronicznej.
Wszystkie znaki towarowe lub pochodzenie zostafy uzyte ze wzgledow organizacyjnych w celu
okreslenia norm i parametrow, zamawiaj$cy dopuszcza sktadanie ofert rownowaznych.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zam6wienie bedzie realizowane w nastepuja.cym zakresie:

llqsc

1 szt.

Ogdlny opis zambwienia

Sensor NO2 - NO

CPV

38400000-9

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest dostawa czesci - sensor NDIR NO2 - NO (1 szt.) wchodza^cego w
sklad analizatora spalin MRU-MGA 5, o nr fabrycznym 292120 wyprodukowanego przez firme
MRU o nastepuj^cej charakterystyce

1) Sensor NIDR: MRU TFI-ONEX,
2) NDIRNO2-NO,
3) NO2(0-500)ppm±3%,
4) NO(0-2500)ppm±3%,

Gwarancja min. 12 miesiecy.

Wykonawca zobowia_zuje sie wykonac dostawe w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy.

3. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA Sl^ Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTOW

Wszelkiego rodzaju oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (datej, zbiorczo,
,,Korespondencja") Zamawiaja_cy i Wykonawcy przekazuj^ pisemnie.
Zamawiaj^cy dopuszcza sktadanie Korespondencji za pomoca, faksu lub drog^ elektroniczn^
(na adres e-mail wskazany ponizej). Korespondencje uwaza sie za ztozonq w terminie, jezeli jej
tresc dotarta do Zamawiaj^cego przed uptywem terminu i zostata niezwtocznie potwierdzona na
pismie.

Osobami ze strony Zamawiaja.cego upowaznionym do kontaktowania sie z Wykonawcami jest:
Waldemar Baczynski, Matgorzata Nowicka
tel. (52) 5826466, fax (52) 5826469
e-mail waldemar.baczynski@wios.bydgoszcz.pl. malgorzata.nowicka@wios.bvdqoszcz.pl
Zamawiaja.cy nie przewiduje organizowania zebrari Wykonawcow.

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Kazdy Wykonawca moze przedstawic tylko jedn^ oferte. Zamawiaj^cy dokonuje wyboru oferty
najkorzystniejszej zgodnie z kryteriami wyboru.
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Na oferte sktadaja. sie nastepuja.ce dokumenty:

4.1 Formularz cenowy oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Zata.czniku nr 1 do
SIWZ (wszystkie ceny w formularzu powinny bye poddane w ztotych polskich).
4.2 Oswiadczenia, przygotowanego zgodnie ze wzorem podanym w Zata.czniku nr 2 do SIWZ.
4.3 Dokumenty potwierdzajqce, ze Wykonawca spetnia warunki szczeg6towe udziatu w
postepowaniu, przygotowane zgodnie z punktem 6. SIWZ.

Oferta powinna bye sporza.dzona w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub
inna. trwatq, czytelna, technika_. Wszystkie kartki oferty powinny bye trwale spiete oraz
ponumerowane i zaparafowane lub podpisane przez osobe (osoby) uprawniona. do sktadania
oswiadczeri woli w imieniu Wykonawcy, ktorej petnomocnictwo nalezy zata.czyc do oferty jesli
nie wynika ono z innych dokument6w dol^czonych do oferty.

Oferte nalezy umiescic w opakowaniu zewnetrznie oznaczonym napisem: ..Oferta na dostawe
sensora - nie otwierac przed dniem 28 maia 2015r.. qodz.12.30". Na kopercie nalezy podac
nazwe i adres Wykonawcy, by umoztiwic zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej
Zamawiaja.cemu po terminie.

Wykonawcy zobowia_zani 33 zapoznac si§ doWadnie z informacjami zawartymi w SIWZ
i przygotowa6 oferte zgodnie z wymaganiami okreslonymi w tym dokumencie.
Wykonawcy ponosza. wszelkie koszty wtasne zwig^zane z przygotowaniem i zlozeniem oferty,
niezaleznie od wyniku Postepowania. Zamawiaja.cy w zadnym przypadku nie odpowiada za
koszty poniesione przez Wykonawcow w zwia_zku z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
Wykonawcy zobowiqzuja. sie nie podnosic jakichkolwiek roszczeri z tego tytulu wzgl^dem
Zamawiaja^cego, z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.

Wykonawca moze wprowadzic zmiany w zlozonej ofercie lub j$ wycofac, pod warunkiem, ze
uczyni to przed uptywem terminu sktadania ofert. Zarowno zmiana jak i wycofanie oferty
wymagajq zachowania formy pisemnej.
Przy oswiadczeniach Wykonawcy dotyczqcych zmiany lub wycofania oferty postepuje sie tak,
jak podczas sktadania oferty. Na kopercie zewnetrznej nalezy dodatkowo umiescic zastrzezenie
,,ZMIANA OFERTY" lub ..WYCOFANIE OFERTY".

5. WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW

Zgodnie z art. 22 ust 1 Ustawy, o udzielenie Zam6wienia moga_ ubiegac si$ Wykonawcy, ktorzy
spetniaj^ warunki dotycza.ce:
- posiadania uprawnieh do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy

prawa naMadaja obowiazek ich posiadania;
- posiadania wiedzy i doswiadczenia;
- dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamowienia;
- sytuacji ekonomicznej i finansowej;

5.1 Opis sposobu dokonywania oceny spetniania warunku posiadania uprawnieh do
wykonywania okreslonej dziafalno§ci lub czynno§ci, jezeli przepisy prawa naktadajq
obowiazek ich posiadania
- na podstawie oswiadczenia wykonawcy, ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1
Ocena spefnienia warunkow udziatu w postepowaniu zostanie dokonana wedtug formuty
spetnia/nie spetnia: w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniach
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(wymaganych przez Zamawiaja_cego i podanych w SIWZ) dotqczonych do oferty.
5.2 Opis sposobu dokonywania oceny spetniania warunku posiadania wiedzy i
doswiadczenia
- na podstawie oswiadczenia wykonawcy, ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1
Ocena spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu zostanie dokonana wedtug formuty
spetnia/nie spetnia: w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniach
(wymaganych przez Zamawiaja_cego i podanych w SIWZ) dotqczonych do oferty.
5.3 Opis sposobu dokonywania oceny spetniania warunku dysponowania odpowiednim
potencjatem technicznym
- na podstawie oswiadczenia wykonawcy, ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1
Ocena spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu zostanie dokonana wedtug formuty
spetnia/nie spetnia: w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniach
(wymaganych przez Zamawiaja,cego i podanych w SIWZ) dot^czonych do oferty.
5.4 Opis sposobu dokonywania oceny spetniania warunku dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania zamowienia
- na podstawie oswiadczenia wykonawcy, ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1
Ocena spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu zostanie dokonana wedtug formuty
spetnia/nie spetnia: w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniach
(wymaganych przez Zamawiajqcego i podanych w SIWZ) dot^czonych do oferty.
5.5 Opis sposobu dokonywania oceny spetniania warunku dotyczqcego sytuacji
ekonomicznej i finansowej
- na podstawie oswiadczenia wykonawcy, ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1
Ocena spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu zostanie dokonana wedtug formuty
spetnia/nie spetnia: w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniach
(wymaganych przez Zamawiaja_cego i podanych w SIWZ) dota,czonych do oferty.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp Zamawiajqcy wzywa Wykonawcow, ktorzy w okreslonym
terminie nie ztozyli oswiadczeri lub dokumentow, o ktorych mowa w art. 25 ust 1 ustawy lub
ktorzy nie ztozyli petnomocnictw, albo ktorzy ztozyli oswiadczenia lub dokumenty, o ktorych
mowa w art. 25 ust 1 ustawy zawieraja.ce btedy lub ktorzy ztozyli wadliwe petnomocnictwa, do
ich ztozenia w wyznaczonym terminie, chyba, ze mimo ich ztozenia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu lub konieczne bytoby uniewaznienie postepowania. Zamawiaja_cy wzywa takze
w wyznaczonym przez siebie terminie, do ztozenia wyjasnieri dotycza_cych oswiadczeh lub
dokumentow, o ktorych mowa w pkt 6 SIWZ.

6. OSWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIELU W POSTEPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP.

6.1 W celu wykazania spetnienia przez Wykonawcy warunkow, o ktorych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy kazdy z Wykonawcow jest zobowiqzany przedlozyc:
6.1.1 - oswiadczenie o spetnieniu warunk6w udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy,

6.2 W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, nalezy przedtozyc:

6.2.1 - oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zata_cznik nr 2 do SIWZ);
6.2.2 - aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeii odrebne przepisy wymagaja. wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony
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nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskbw o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert,
6.2.3 - aktualne zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajqce, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow tub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesi^ce przed
uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie
zam6wienia albo sktadania ofert
6.2.4 - aktualne zaswiadczenie wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczeh Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzaja.ce, ze wykonawca nie zalega z
optacaniem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3
miesi^ce przed uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert

Wykonawca powotuja.cy sie przy wykazywaniu spetniania warunkow udziatu w postepowaniu na
zasoby innych podmiotow, ktore bedq braty udziat w realizacji czesci zambwienia, przedktada
takze dokumenty dotyczqce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy,
okreslonym, okreslonym w pkt 6.2.

6.3 W zakresie dotyczqcym przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, nalezy
przedtozyc:

6.3.1 - liste podmiotow naleza.cych do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow albo informacje o tym, ze wykonawca
nie nalezy do grupy kapitatowej (zata.cznik nr 2 do SIWZ).

6.4 Dokumenty podmiotow zagranicznych lub maj^cych miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

6.4.1 Jezeli, w przypadku wykonawcy maja_cego siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, osoby, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, maja. miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca nie sktada dokumentow.
6.4.2 Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedktada:
6.4.2.1 - zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzaja.ce
odpowiednio, ze:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawiony nie
wczesniej niz 3 miesi^ce przed uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamowienie - wystawiony nie wczesniej niz
6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert.
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Zgodnie z § 7.1. Rozporza_dzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie
rodzaj6w dokument6w, jakich moze za.dac zamawiaja_cy od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty moga_ bye sktadane (Dz.U. z 2013r. poz. 231) dokumenty powyzsze sa. sktadane w
oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem przez wykonawcy. W przypadku
sktadania elektronicznych dokumentow powinny bye one opatrzone przez wykonawce
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocq waznego kwalifikowanego
certyfikatu.

Zgodnie z § 7.4. Rozporz^dzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie
rodzajow dokumentow, jakich moze za.dac zamawiaja^cy od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty moga^ bye sktadane (Dz.U. z 2013r. poz. 231) dokumenty sporza^lzone w jezyku
obcym 53 sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski

7. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Zamawiaja.cy wymaga, aby Zamowienie zostato wykonane w terminie: do 10 dni od dnia
zawarcia umowy.

8. WARUNKI UMOWY
8.1 Z Wykonawca., ktorego oferta zostanie uznana przez Zamawiaja^cego za oferte
najkorzystniejsza_, zostanie zawarta umowa, zgodnie z og6lnymi warunkami umowy na
wykonanie Zamowienia, ktdre stanowia, zat^cznik nr 3 do SIWZ
8.2 Zamawiaj^cy dopuszcza zmiany postanowieri zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji wystapienia zjawisk zwi^zanych z
dziataniem sity wyzszej np. wystapienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki
zewnetrzne, ktorego nie mozna byto przewidzie6, w szczegolnosci zagrazaja.cego bezposrednio
zyciu lub zdrowiu ludzi lub groz^cego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach oraz
zmianami przepisow prawa. Zmiana postanowieh umowy moze dotyczyc m.in. zmiany zakresu
przedmiotu umowy, wynagrodzenia, terminu realizacji itp.
8.3 Zamawiaj^cy dopuszcza zmiany postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wyst^pienia problemow
finansowych po stronie Zamawiaj^cego z przyczyn od niego niezaleznych. Zmiana postanowieri
umowy moze dotyczyc m.in. zmiany zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia, terminu
realizacji itp.
8.4 Zamawiajqcy dopuszcza zmiany postanowieri zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku zaprzestania produkcji przez
producenta oferowanego przez Wykonawce asortymentu, jesli Wykonawca pomimo dotozenia
nalezytej starannosci nie m6gt uzyskac takiej informacji do chwili zawarcia umowy.
8.5 Zamawtaj^cy dopuszcza zmiany postanowieri zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku odsta_pienia na wniosek
Zamawiaja.cego od realizacji czesci zamowienia i zwi^zanej z tym zmiany wynagrodzenia lub
zmiany terminu wykonania zamowienia, pod warunkiem wysta_pienia obiektywnych okolicznosci,
ktorych Zamawiaja.cy nie m6gt przewidzie6 na etapie przygotowania postepowania, a ktore
powoduja., ze wykonanie przedmiotu zambwienia bez ograniczenia zakresu zamowienia lub brak
zmiany terminu wykonania zam6wienia powodowatoby dla Zamawiaj^cego niekorzystne skutki z
uwagi na zamierzony eel realizacji przedmiotu zamowienia i zwi^zane z tym racjonalne
wydatkowanie srodkow.
8.6. Zmiana danych teleadresowych, zmiana siedziby lub nazwy, NIP, REGON, osob
reprezentuja^cych strony, oczywistych pomytek pisarskich nie stanowia. istotnej zmiany umowy w
rozumieniu art. 144 ustawy.
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9. KRYTERIA OCENY OFERTY
Wyb6r oferty dokonany zostanie na podstawie ponizszych kryteri6w:

LP-
1
2

Wyszczegdlnienie kryteriow
Cena

Termin realizacji

Znaczenie kryterium
90%
10%

Spos6b oceny ofert:

Sposob obliczania punktow za kryterium cena:
Ocena punktowa oferty ,,x" = cena oferty najnizsza/cena oferty badana x 100 x znaczenie kryterium

Sposdb obliczania punktow za kryterium termin realizacji zamowienia:
Ocena punktowa oferty ,,x" = termin realizacji najnizszy/termin realizacji badany x 100 x znaczenie
kryterium

Ocene kohcowa. badanej Oferty stanowi6 bedzie suma punktbw kryterium cena i kryterium
termin realizacji (maksymalne 100 punktow). Za najkorzystniejszq zostanie uznana oferta, kt6ra
uzyska najwyzsza. liczbe punktow obliczonych w oparciu o ustalone kryteria.

10. TERMIN I MIEJSCE SKtADANIA OFERT
Termin sktadania ofert uptywa w dniu 2015-05-28 o godz. 12:00. Oferty ztozone po tym terminie
zostan$ zwrocone bez otwierania. Decydujqce znaczenie dla oceny zachowania powyzszego
terminu ma data i godzina wptywu oferty do Zamawiajqcego, a nie data jej wystania przesytka.
pocztowa. czy kurierskq.
Oferty nalezy dostarczyd do siedziby Zamawiajqcego i zaadresowac:

Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
ul. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz
do pokoju nr 22 (sekretariat)

11. WADIUM
Zamawiajqcy nie wymaga wniesienia wadium.

12. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiaja.cy nie zqda zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

13. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
Wykonawcy bedq zwia_zani oferty przez okres 30 dni. Bieg terminu zwiazania oferty rozpoczyna
sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert, o ktorym mowa w punkcie 10. SIWZ.

14. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT
Otwarcie z/ozonych ofert nastqpi w dniu 2015-05-28 o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiaja_cego:
Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
ul. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz
w pokoju nr 33

Informacje ogtoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostana. udostepnione nieobecnym
Wykonawcom na ich wniosek.
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15. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCOM W TOKU POST^POWANIA

Wykonawcy i innym osobom, jezeli ich interes prawny w uzyskaniu zamowienia doznaf lub moze
doznac uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiaja,cego przepisow Ustawy, przystuguja,
srodki ochrony prawnej szczegotowo opisane w art. 179-198g Ustawy. Zastosowanie maJ3
srodki ochrony prawnej okreslone w dziale VI ustawy Prawo zam6wieri publicznych.

16. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH JAKIE MUSZ^ ZOSTAC DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY

Zamawiajqcy powiadomi o wyborze oferty zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Ustawie.
Z wybranym Wykonawcy zostanie zawarta umowa, w terminie zgodnym z art. 94 Pzp.
Zamawiaja^cy poinformuje wybranego Wykonawce o terminie zawarcia umowy.

17. ZAL^CZNIKl:
Nastepuj^ce zat^czniki stanowi^ integraln^ czesc SIWZ:
Zat^cznik nr 1 - Formularz ofertowy.
Zat^cznik nr 2 - OSwiadczenia.
Zalqcznik nr 3 - Og6lne Warunki Umowy.
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Zat^cznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY (wzdr)

Dane dotyczqce wykonawcy
Nazwa
Siedziba
nrtelefonu/faksu
e-mail
nrNIP

Zobowi^zania wykonawcy
Zobowi^zuje sie do wykonania dostaw dla Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w
Bydgoszczy okreslonych parametrami i wymaganiami w specyfikacji istotnych warunkbw zamowienia za
kwote:

cena netto zt
(stownie: )
podatekVAT zt
(sbwnie: )
cena brutto zt
(stownie: )

Termin realizacji: dni (maksymalnie 10 dni).

Podwykonawcy, ktorzy bed^ uczestniczyc w wykonaniu zambwienia wraz z opisem zakresu, ktory ich
dotyczy.
1
2

Data

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy
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ZaJ^cznik nr2

OSWIADCZENIA

Nazwa wykonawcy
Adres wykonawcy .

Przystepujqc do postepowania o zamowienie publiczne jako Wykonawca,

Oswiadczamy, ze reprezentowany przez nas podmiot spetoia warunki dotycza.ce:
• posiadania uprawnieh do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli

przepisy prawa naktadaja, obowiazek ich posiadania;
• posiadania wiedzy i doswiadczenia;
• dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamowienia;
• sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Oswiadczamy, ze brak jest podstaw do wykluczenia reprezentowanego przez nas podmiotu
z powodu niespetnienia warunkow, o ktorych mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamowieh
publicznych z postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

Oswiadczamy, ze reprezentowany przez nas podmiot:
1) nie nalezy do grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentow *
2) nalezy do grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

konkurencji i konsumentow z nastepuj^cymi podmiotami: *
a)
b)
c) ...

Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwia/anych z oferty na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia tj. 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze specyfikacja. istotnych warunkow zamowienia nie
wnosimy do niej zastrzezeh oraz akceptujemy ogolne warunki umowy (w tresci zgodnej z
zata^czonym do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia zafa^cznik nr 3) i w razie
wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowia.zujemy sie do podpisania umowy w
terminie i miejscu wskazanym przez zamawiajqcego.

podpisy osob uprawnionych
do wystepowania w obrocie prawnym

data:

niepotrzebne skre$li6 lub pominqfi

11



WIOS-SS2P.272.21.2015
Za^cznik nr 3

OGOLNE WARUNKI UMOWY

§1
Sprzedawca sprzedaje, a Kupuj^cy kupuje sensor NDIR NO2 - NO (1 szt.) wchodz^cy w
sktad analizatora spalin MRU-MGA 5, o nr fabrycznym 292120 wyprodukowanego przez
firme MRU o nastepujqcej charakterystyce:
1) Sensor NIDR: MRU TFI-ONEX,
2) NDIR NO2-NO,
3) NO2 (0-500) ppm ± 3%,
4) NO (0-2500) ppm ±3%.

§2
1. Sprzedawca zobowia_zuje sie dostarczyc przedmiot umowy okreslony w §1 do siedziby

Kupuja^cego w terminie ......... dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.
2. Dostarczenie przedmiotu umowy okreslonego w §1 zostanie potwierdzone protokotem

odbioru podpisanym przez przedstawicieli stron w siedzibie Kupuja_cego w dniu jego
dostarczenia.

§3
1. Cena za przedmiot umowy okreslony w §1 wynosi .................. zl (slownie:

2. Cena, o ktorej mowa w ust. 1, obejmuje obowia.zuja,cy podatek VAT.
3. Kupuja_cy zobowia,zuje sie do uiszczenia na rzecz Sprzedawcy ceny, o ktorej mowa w

ust. 1, na podstawie faktury VAT wystawionej po podpisaniu protokofu odbioru, o ktorym
mowa w §2 ust. 2, w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT przez Kupuja_cego
przelewem na konto podane w tej fakturze.

4. Dniem zaplaty bedzie dzieh obci^zenia rachunku Kupuja^cego.
5. Sprzedawca zobowi^zuje sie do terminowego uregulowania naleznosci podatkowych

(podatek VAT) zwia_zanych z wystawiona, dla Kupuj^cego faktury VAT oraz do zaptaty
Kupuja_cemu odszkodowania w przypadku nieprawidtowego wystawienia faktury VAT.

6. Sprzedawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, NIP ..............................

§4
1. Sprzedawca oswiadcza, ze przedmiot umowy okreslony w §1 jest nowy fabrycznie i

wolny od wad.
2. Sprzedawca udziela Kupuja.cemu, niezaleznie od uprawnieh z tytutu rekojmi, gwarancji

dotycz^cej przedmiotu umowy okreslonego w §1 na okres 12 miesiecy. Bieg okresu
gwarancji rozpoczyna sie w dniu podpisania protokolu odbioru, o ktorym mowa w §2 ust.
2.

§5
1. W przypadku opoznienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, o ktorym mowa w §1,

Sprzedawca zobowi^zuje sie do zaptaty na rzecz Kupuj^cego kary umownej w wysokosci
1 % ceny, o ktorej mowa w §3 ust. 1, za kazdy dzieri opoznienia.

2. Kupuj^cy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniaja_cego na
zasadach ogolnych w przypadku, gdy poniesie szkode przewyzszaja_ca, wysokosc
ktorejkolwiek z zastrzezonych kar umownych.

3. Sprzedawca wyraza zgode na potr^cenie kar umownych z naleznej mu ceny.

§6
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powoduja.cej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidziec w chwili zawarcia umowy,

12
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Zata,cznik nr 3

Kupujqcy moze odstapic od umowy w terminie 30 dni od powzi^cia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, Sprzedawca moze za_dac wyt^cznie zaptety
naleznej mu z tytutu wykonania czesci umowy.

§7
Zmiany umowy wymagaj^ formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w postaci aneksu.

§8
1. W sprawach nie uregulowanych umowa_ maja, odpowiednie zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory strony poddaja_ pod rozstrzygniecie wtasciwego rzeczowo s^du w
Bydgoszczy.

§9
Umowe sporz^dzono w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, dwa dla Kupuj^cego i jeden
dla Sprzedawcy.

Anita
Bd

PRA

^ietcarek
•589
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