
WIOS-SSZP.272.36.2014

Zamawiaja^cy:

INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA
WOJEWODZKI INSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA W BYDGOSZCZY

85-018 Bydgoszcz, ul. Piotra Skargi 2
tel. (052) 5826466; fax (52) 5826469

Specyflkacja istotnych warunkow zamowienia

Post^powanie o zamowienie publiczne prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego na uslug^:

wzorcowania aparatury Laboratorium WIOS

II.

WOJEWODZKI IN
Zaiwierazit:

dr Elwira Jui



WIOS-SSZP.272.3^.2014

1. INFORMACJEWPROWADZAJACE

1.1. Zamawiaj^cy
Zamawiaja.cym jest: Inspekcja Ochrony Srodowiska Wojewodzki Inspektorat Ochrony
6rodowiska 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:
WIOS-SSZP.272.3^.2014
Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiajqcym powinni powotywad sie na ten znak.f3H
1.3. Tryb postepowania
Postepowanie o udzielenie zamowienia 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 zam6wieri publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907) z zachowaniem zasad okreslonych
ustawa. Prawo Zamowieh Publicznych.

1.4. Przedmiotem postepowania jest Zamowienie na ustuge wzorcowania aparatury
Laboratorium WIO6 okreslona. w punkcie 2. SIWZ.

1.5. Postepowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowieh publicznych {Dz. U. z 2013r., poz. 907) i przepisami wykonawczymi
wydanymi na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkow 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
sWadania 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
zostata opublikowana Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.

1.7. Adres strony internetowej Zamawiaja.cego: http://www.wios.bvdqoszcz.pl/

1.8. Uzyte w Specyfikacji terminy maja, nastepuja.ee znaczenie:
,,WIO^" lub ,,Zamawiaj3cy" - Inspekcja Ochrony Srodowiska Wojewodzki Inspektorat Ochrony
^rodowiska w Bydgoszczy
,,Postepowanie" - postepowanie prowadzone przez Zamawiaj^cego na podstawie niniejszej
Specyfikacji.
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,,SIWZ" - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.
,,Ustawa" - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowieri publicznych.
,,Zamowienie" - nalezy przez to rozumiec zamowienie publiczne, ktorego przedmiot zostaf w
sposob szczegotowy opisany w punkcie 2. SIWZ.
"Wykonawca" - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadaja^ca,
osobowosci prawnej, kt6ry ubiega sie o udzielenia zamowienia publicznego albo zawarta
umowe w sprawie zamowienia publicznego.

1.9. Zamawiaja^cy dopuszcza mozliwosc sktadania ofert czesciowych.
Zamawiaja.cy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.
Zamawiajqcy nie przewiduje udzielenia zamowieri uzupetniajqcych zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 6
i 7 ustawy Prawo zam6wieri publicznych.
Zamawiajqcy nie przewiduje mozliwosci zawarcia umowy ramowej.
Zamawiaja.cy nie przewiduje mozliwosci ustanowienia dynamicznego systemu zakupow.
Zamawiaja.cy nie przewiduje stosowania aukcji elektronicznej.
Wszystkie znaki towarowe lub pochodzenie zostafy uzyte ze wzgled6w organizacyjnych w celu
okreslenia norm i parametrow, zamawiaj^cy dopuszcza sktadanie ofert r6wnowaznych.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamowienie bedzie realizowane w nastepuja.cym zakresie:

CZQSCJ
zarnbwiema

Zadanie 1
Zadanie 2
Zadanie 3
Zadanie 4
Zadanie 5
Zadanie 6
Zadanie 7
Zadanie 8

ilosc

1 poz.
2 poz.
1 poz.
2 poz.
4 poz.
1 poz.
1 poz.
2 poz.

Ogolny opis zamowienia

wzorcowanie miernika poziomu dzwieku
wzorcowanie wag
wzorcowanie aparatow typu Multi 3430
wzorcowanie termometr6wz wilgotnosciomierzami
wzorcowanie spektrofotometrow
wzorcowanie przenosnej stacji meteorologicznej
wzorcowanie kalibratora przeptywu
wzorcowanie rejestratorow

CPV

50411000-9
50411000-9
50411000-9
50411000-9
50411000-9
50411000-9
50411000-9
50411000-9

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia

Zadanie 1
Przedmiotem zamowienia jest wzorcowanie miernika poziomu dzwieku typ SVAN 945A o nr
11676 z przedwzmacniaczem typ SV 11 o nr 1542 wyprodukowanych przez firme Svantek i
mikrofonem typ 40 AN o nr 27569, wyprodukowanym przez firme G.R.A.S.

Zakres czynnosci :
Wzorcowanie wykonane w zakresie liniowosci miernika w punktach poziomu cisnienia
akustycznego maksymalnie co 5 dB , w przedziale co najmniej od 30 dB do 110 dB.
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Urz^dzenia znajdujg sie w Laboratorium WIO6 w Bydgoszczy - Pracownia we Wtodawku.
Wzorcowanie wykonane przez laboratorium akredytowane, aprobowane przez Polskie Centrum
Akredytacji i potwierdzone swiadectwem wzorcowania zgodnym z PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
Wszystkie czynnosci musza. bye wykonywane u Wykonawcy. Koszty transportu w obydwie
strony pokrywa Wykonawca.
Wykonawca zobowiazuje sie wykonac prace w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Zadanie 2
Przedmiotem zamowienia jest wzorcowanie:

1. wagi nieautomatycznej klasy dokladnosci I typ BP 210 D o nr fabrycznym 50310159 , o
obci^zeniu max 210 g i dzialce elementarnej d=0,1 mg , wyprodukowanej przez firme
SARTORIUS.

Zakres czynnosci:
wzorcowanie w punktach obciqzenia wagi: 100g, 50g, 20g, 5g, 0,5g, 0,1 g.

2. wagi nieautomatycznej klasy doktadnosci II typ CP 2202 S-OCE o nr fabrycznym
14604984, o obcia.zeniu Max 2200 g i dziatce elementarnej d=0,01 g, wyprodukowanej
przez firme SARTORIUS.

Zakres czynnosci:
wzorcowanie w punktach obciqzenia wagi: 2000g,1500g, 1000g, 500g, 100g.

Urzajdzenia znajdujg sie w Laboratorium WIO& w Bydgoszczy Pracownia we Wloctawku.
Wzorcowanie wykonane przez laboratorium akredytowane, aprobowane przez Polskie Centrum
Akredytacji i potwierdzone swiadectwem wzorcowania zgodnym z PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
Wszystkie czynnosci muszq bye wykonywane u Zamawiajqcego. Koszty dojazdu w obydwie
strony pokrywa Wykonawca.
Wykonawca zobowiqzuje si§ wykonac prace w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Zadanie 3
Przedmiotem zamowienia jest kompleksowe wzorcowanie dwoch aparatow typu Multi 3430,
wyprodukowanych przez firm? WTW, w sktad ktorych wchodz$ tlenomierze, pehymetry i
konduktometry.

1. Tlenomierze:
1) tlenomierz Multi 3430, wyprodukowany przez firm? WTW o nr seryjnym 11370357 , wraz z

sondg. tlenowa. typ FDO 925 firmy WTW,
2) tlenomierz typ Multi 3430, wyprodukowany przez firme WTW o nr seryjnym 12345685 ,

wraz z sonda. tlenowa. typ FDO 925, wyprodukowany przez firme WTW.

Zakres czynnosci dla tlenomierzy:
Wzorcowanie w co najmniej pieciu punktach pomiarowych w procentach nasycenia wody tlenem
w zakresie ok: 5%, 24%, 50%, 77%, 100%.

2. Pehvmetry:
1) pehametr wchodza_cy w skfad Multi 3430 o nr seryjnym 11370357, wraz z elektroda.

pehametrycznq typ Sen Tix 940, wyprodukowanych przez firme WTW.
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2) pehametr wchodza.cy w sktad Multi 3430 o nr seryjnym 12345685, wraz z elektroda.
pehametryczna_ typ Sen Tix 940, wyprodukowanych przez firm? WTW.

Zakres czynnosci dla pehymetrow:
wzorcowanie w co najmniej szesciu punktach pH w zakresie ok: 1,5; 4; 7; 9; 10 i 12 w
temperaturze 25°C.

3. Konduktometry:
1) Konduktometr o nr seryjnym 11370357, wraz z czujnikiem konduktometrycznym typ

TetraCon 925, wyprodukowanych przez firm? WTW.
2) Konduktometr o nr seryjnym 12345685, wraz z czujnikiem konduktometrycznym typ

TetraCon 925, wyprodukowanych przez firm? WTW.

Zakres czynnosci dla konduktometrow:
wzorcowanie w co najmniej szesciu punktach pomiarowych w zakresie ok: 148 uS/cm, 290
uS/cm, 720 uS/cm, 1400 uS/cm, 13mS/cm, 111 mS/cm, w temperaturze 25°C.
Urza,dzenia znajduja. si? w Laboratorium W!O§ w Bydgoszczy Pracownia we Wtoctawku.
Wzorcowanie wykonane przez laboratorium akredytowane, aprobowane przez Polskie Centrum
Akredytacji i potwierdzone swiadectwem wzorcowania zgodnym z PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
Wszystkie czynnosci musza^ bye wykonywane u Wykonawcy. Koszty transportu w obydwie
strony pokrywa Wykonawca.
Wykonawca zobowia.zuje si? wykonac prace w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Zadanie 4
Przedmiotem zam6wienia jest wzorcowanie:

1. termometru z wilgotnosciomierzem do pomiarow w pomteszczeniach typ ETGH 912 o nr
identyfikacyjnym 8102/6041, wyprodukowanych przez firm? Oregon Scientific,

2. termometru z wilgotnosciomierzem do pomiarow w pomieszczeniach typ ETGH 912 o
nadanym nr identyfikacyjnym 4768-M54-1402-317/05, wyprodukowanych przez firm?
Oregon Scientific.

Zakres czynnosci:
wzorcowanie w punktach temperatury i wilgotnosci:

1) wzorcowanie w temperaturze okoto 10°C dla wilgotnosci wzgl?dnej okoto 50%,
2) wzorcowanie w temperaturze okoto 20°C dla wilgotnosci wzgl?dnej okoto 20%,
3) wzorcowanie w temperaturze okoto 20°C dla wilgotnosci wzgl?dnej okoto 50%,
4) wzorcowanie w temperaturze okoto 20°C dla wilgotnosci wzgl?dnej okoto 80%,
5) wzorcowanie w temperaturze okoto 30°C dla wilgotnosci wzgl?dnej okoto 50%.

Urz^dzenia znajduj^ si? w Laboratorium WIOS w Bydgoszczy Pracownia we Wtoctawku.
Wzorcowanie wykonane przez laboratorium akredytowane, aprobowane przez Polskie Centrum
Akredytacji i potwierdzone swiadectwem wzorcowania zgodnym z PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
Wszystkie czynnosci musza. bye wykonywane u Wykonawcy. Koszty transportu w obydwie
strony pokrywa Wykonawca.
Wykonawca zobowia.zuje si? wykonac prace w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Zadanie 5
Przedmiotem zamowienia jest wzorcowanie czterech spektrofotometrow:
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1. spektrofotometru typ DR / 2000 o nr fabrycznym 930100022568, wyprodukowanego
przez firm? HACH,

2. spektrofotometru typ DR 3800 o nr fabrycznym 1347100, wyprodukowanego przez firme
Hach Lange,

3. spektrofotometru typ UV 1601 PC o nr fabrycznym A 10773400478 S2, wyprodukowanego
przez firme SHIMADZU.

Zakres wzorcowania dla powyzszych spektrofotometrow:
- gestosc optyczna widmowego wspotczynnika przepuszczania przy dtugosciach fali: 410 nm,
470 nm, 550 nm, 650 nm, 725 nm,
-dtugoscfali 550 nm.

4. spektrofotometru typ Specord 40 o nr fabrycznym 400209, wyprodukowanego przez firme
Analytik Jena.

Zakres wzorcowania dla powyzszego spektrofotometru:
- gestosc optyczna widmowego wspotczynnika przepuszczania przy dtugosciach fali: 655 nm,
750 nm,
- dtugoscfali 700 nm.

Urza.dzenia znajduja_ si? w Laboratorium WIOS w Bydgoszczy Pracownia we Wtoctawku.
Wzorcowanie wykonane przez laboratorium akredytowane, aprobowane przez Polskie Centrum
Akredytacji i potwierdzone swiadectwem wzorcowania zgodnym z PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
Wszystkie czynnosci musza^ bye wykonywane w siedzibie Zamawiaj^cego. Koszty dojazdu w
obydwie strony pokrywa Wykonawca.
Wykonawca zobowiazuje sie wykonac prace w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Zadanie 6
Przedmiotem zam6wienia jest kompleksowe wzorcowanie przenosnej stacji meteorologicznej
Vantage VUE o nr fabrycznym E 110404A007, wyprodukowanej przez firme DAVIS bedqcej na
wyposazeniu Pracowni we Wtodawku :

Zakres czvnnosci dla termohigrometru wchodzaceqo w sklad stacji meteoroloqicznei :
wzorcowanie w punktach temperatury i wilgotnosci:

1) wzorcowanie w temperaturze okoto 10°C dla wilgotnosci wzglednej okoto 50%,
2) wzorcowanie w temperaturze okoto 20°C dla wilgotnosci wzglednej okoto 25%,
3) wzorcowanie w temperaturze okoto 20°C dla wilgotnosci wzglednej okoto 50%,
4) wzorcowanie w temperaturze okoto 20°C dla wilgotnosci wzglednej okoto 75%,
5) wzorcowanie w temperaturze okoto 30°C dla wilgotnosci wzglednej okoto 50%.

Zakres czvnnosci dla barometru wchodzaceqo w sktad stacji meteorologicznei :
wzorcowanie w co najmniej czterech punktach cisnienia ok. 980 hPa, 990 hPa, 1000 hPa,
1010 hPa.

Zakres czvnnosci dla anemometru wchodzaceqo w sktad stacji meteoroloqicznei :
wzorcowanie w co najmniej osmiu punktach przeptywu powietrza ok. 1,5 m/s, 2,5 m/s, 5 m/s, 10
m/s, 15 m/s, 20 m/s, 30 m/s, 40 m/s.
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Aparatura znajduje sie w Laboratorium WIOS w Bydgoszczy Pracownia we Wtoctawku.
Wzorcowanie wykonane przez laboratoriurn akredytowane, aprobowane przez Polskie Centrum
Akredytacji i potwierdzone swiadectwem wzorcowania zgodnym z PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
Wszystkie czynnosci muszq bye wykonywane u Wykonawcy. Koszty transportu w obydwie
strony pokrywa Wykonawca.
Wykonawca zobowiazuje sie wykonac prace w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Zadanie 7
Przedmiotem zamowienia jest wzorcowanie kalibratora przeptywu SKC o nr fabrycznym DFM
00311.

Zakres czynnosci:
- przeptyw w: 10 dm3/h, 20 dm3/h, 30 dm3/h, 60 dm3/h.

Urz^dzenie znajduje sie w Laboratorium WIO$ w Bydgoszczy Pracownia we WtocJawku.
Wzorcowanie wykonane przez laboratoriurn akredytowane, aprobowane przez Polskie Centrum
Akredytacji i potwierdzone swiadectwem wzorcowania zgodnym z PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
Wszystkie czynnosci musza_ bye wykonywane u Wykonawcy. Koszty transportu w obydwie
strony pokrywa Wykonawca.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac prace w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Zadanie 8
Przedmiotem zamowienia jest wzorcowanie:

1. bezprzewodowego rejestratora (miernika) temperatury typu HI 141 JH o numerze
fabrycznym 923070 z dwoma czujnikami nr: 923070/T1 i 923070/72.

Zakres czynnosci:
- wzorcowanie rejestratora w temperaturach: 36°C, 44°C,105°C.

2. bezprzewodowego rejestratora (miernika) temperatury typu HI 141 JH o numerze
fabrycznym 803034 z dwoma czujnikami nr: 803034/T1 i 803034/T2.

Zakres czynnosci:
- wzorcowanie rejestratora w temperaturach: 36°C, 44°C,105°C.

Urza_dzenia znajduj^ sie w Laboratorium WIO£ w Bydgoszczy Pracownia we Wtoctawku.
Wzorcowanie wykonane przez laboratoriurn akredytowane, aprobowane przez Polskie Centrum
Akredytacji i potwierdzone swiadectwem wzorcowania zgodnym z PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
Wszystkie czynnosci musza. bye wykonywane u Wykonawcy. Koszty transportu w obydwie
strony pokrywa Wykonawca.
Wykonawca zobowiazuje sie wykonac prace w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

3. INFORMACJA O SPOSOB1E POROZUMIEWANIA Sl^ Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTOW

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

Osobami ze strony Zamawiajqcego upowaznionymi do kontaktowania sie z Wykonawcami 53:
Waldemar Baczynski, Judyta Mos
tel. (52) 5826466, fax (52) 5826469
e-mail waldemar.baczynski(ajwios.bydgoszcz.pl, iudyta.mos@wios.bydgoszcz.pl,
Zamawiaja^cy nie przewiduje organizowania zebrah Wykonawcow.

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Kazdy Wykonawca moze przedstawic tylko jedna^ oferte. Zamawiaja.cy dokonuje wyboru oferty
najkorzystniejszej zgodnie z kryteriami wyboru.
Na

oferte sktadaj^ 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 Zat^czniku nr 2 do SIWZ.
4.3 Dokumenty potwierdzajqce, ze Wykonawca spetnia warunki szczegotowe udziatu w
postepowaniu, przygotowane zgodnie z punktem 6. SIWZ.

Oferta powinna bye sporz^dzona w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub
inna. trwalq, czytelna. technik^. Wszystkie kartki oferty powinny bye trwale spiete oraz
ponumerowane i zaparafowane lub podpisane przez osob? (osoby) uprawnion$ do sktadania
oswiadczeii woli w imieniu Wykonawcy, ktorej petnomocnictwo nalezy za^czyc do oferty jesli
nie wynika ono z innych dokumentow dota.czonych do oferty.

Oferte nalezy umiescic w opakowaniu zewnetrznie oznaczonym napisem: ..Oferta na usHige
wzorcowania aparatury Laboratorium WIOS - nie otwierac przed dniem 27 listopada
2014r, godz.12.30". Na kopercie nalezy podac nazw? i adres Wykonawcy, by umozliwic zwrot
oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiaja.cemu po terminie.

Wykonawcy zobowia.zani sq zapoznac sie doWadnie z informacjami zawartymi w SIWZ
i przygotowac oferte zgodnie z wymaganiami okreslonymi w tym dokumencie.
Wykonawcy ponosz^ wszelkie koszty wtasne zwia^zane z przygotowaniem i ztozeniem 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 zobowia.zuja_ sie nie podnosic jakichkolwiek roszczeh z tego tytulu wzgledem
Zamawiaja.cego, z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.

Wykonawca moze wprowadzic zmiany w zlozonej ofercie lub jq wycofac, pod warunkiem, ze
uczyni to przed uptywem terminu sktadania ofert. Zarowno zmiana jak i wycofanie oferty
wymagaja, zachowania formy pisemnej.
Przy oswiadczeniach Wykonawcy dotycza.cych zmiany lub wycofania oferty postepuje sie tak,
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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 Zamowienia moga, ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy
spetniaja, warunki dotycza.ce:
- posiadania uprawnieri do wykonywania okreslonej dziafalnosci 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;

5.1 Opis sposobu dokonywania oceny spetniania warunku posiadania uprawnieh do
wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadaja.
obowiazek ich posiadania
- na podstawie oswiadczenia wykonawcy, ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1
Ocena spetnienia warunkow udzia^u 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.

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 Zamawiaj^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 Zamawiaj^cego i podanych w SIWZ) dota^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 Zamawiaj^cego i podanych w SIWZ) dotqczonych do oferty.
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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 warunkbw 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 Zamawiaja^cy 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.ee Wedy 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. Zamawiajqcy wzywa takze
w wyznaczonym przez siebie terminie, do ztozenia wyjasnieri dotycza^cych oswiadczen lub
dokumentow, o ktorych mowa w pkt 6 SIWZ.

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

6.1 W celu wykazania spetnienia przez Wykonawce warunkow, o ktorych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy kazdy z Wykonawcow jest zobowiqzany przedtozyc:

6.1.1 - oswiadczenie o spetnieniu warunk6w udziatu w postepowaniu, o ktbrych 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, 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 wnioskbw o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert,

6.2.3 - aktualne zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzaja^ce, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow lub 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 miesia.ce przed
uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia albo skfadania ofert
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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
miesia.ce przed uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert

6.2.5 - aktualna. informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust.
1 pkt 4—8 ustawy, wystawiona. nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania
wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zambwienia albo sktadania
ofert;

6.2.6 - aktualna. informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust.
1 pkt 9 ustawy, wystawiona. nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania
wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zambwienia albo sktadania
ofert.

6.2.7 - 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
wnioskbw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania
ofert.

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

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 konsument6w albo informacje o tym, ze wykonawca
nie nalezy do grupy kapitatowej (zata.cznik nr 2 do SIWZ).

6.4 Dokumenty podmiotow zagranicznych lub majqcych miejsce zamieszkania poza
torytorium Rzeczpospolitej Polskiej

6.4.1 Jezeli, w przypadku wykonawcy majqcego 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 sktada w odniesieniu do
nich zaswiadczenie wtasciwego organu sa.dowego albo administracyjnego miejsca
zamieszkania, dotycza.ce niekaralnosci tych osbb w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-
8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania
wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania
ofert, z tym ze w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osob nie wydaje sie takich
zaswiadczen - zastepuje si§ je dokumentem zawieraja.cym oswiadczenie ztozone przed
wtasciwym organem sa.dowym, administracyjnym albo organem samorzqdu zawodowego iub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osob lub przed notariuszem.
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6.4.2 Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedktada:

6.4.2.1 - zamiast dokumentbw, o ktorych mowa w pkt 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.6 dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w kt6rym 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 zambwienia albo sktadania ofert

- nie zalega z uiszczaniem podatkbw, 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 zambwienia albo sktadania ofert

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zambwienie - wystawiony nie wczesniej niz
6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu o udzielenie zam6wienia albo sktadania ofert

6.4.2.2 - zamiast dokument6w, o ktorych mowa w pkt 6.2.5, 6.2.7 zaswiadczenie wtasciwego
organu sqdowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktbrej
dokumenty dotycz^, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy - wystawione
nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskbw o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu o udzielenie zambwienia albo sktadania ofert

Zgodnie z § 7.1. Rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministrbw z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie
rodzajow dokumentow, jakich moze zqdab zamawiaja.cy od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogq bye sktadane (Dz.U. z 2013r. poz. 231) dokumenty powyzsze sa. sktadane w
oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem przez wykonawce. W przypadku
sktadania elektronicznych dokumentbw powinny byb one opatrzone przez wykonawce
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocq waznego kwalifikowanego
certyfikatu.

Zgodnie z § 7.4. Rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie
rodzajow dokumentow, jakich moze zqdac zamawiajqcy od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty moga, bye sktadane (Dz.U. z 2013r. poz. 231) dokumenty sporza.dzone w jezyku
obcym s^ sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski

Wykonawca powotuj$cy si? przy wykazywaniu spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o
ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotow na zasadach
okreslonych w art. 26 ust 2b ustawy, a podmioty te beda. braty udziat w realizacji czesci
zambwienia, przedktada takze dokumenty dotycz^ce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla
wykonawcy, okreslonym w pkt 6.2.
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7. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Zamawiaj^cy wymaga, aby Zamowienie zostato wykonane w terminie do 30 dni od dnia
zawarcia umowy.

8. WARUNKI UMOWY

Z Wykonawc^, ktorego oferta zostanie uznana przez Zamawiaja_cego za oferte
najkorzystniejszq, zostanie zawarta umowa dostawy.

Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymat od Zamawiaj^cego ogolne warunki umowy na wykonanie
Zamowienia, zgodnie z ktorymi zostanie zawarta umowa z wybranym Wykonawca..

9. KRYTERIA OCENY OFERTY

Wybor oferty dokonany zostanie na podstawie ponizszych kryteriow:

Lp-
1
2

Wyszczegolnienie kryteriow
Cena

Termin realizacji

Znaczenie kryterium
90%
10%

Spos6b oceny ofert:

Sposdb obliczania punktdw za kryterium cena:

Ocena punktowa oferty ,,x" = cena oferty najnizsza/cena oferty badana x 100 x znaczenie
kryterium

Sposob obliczania punktdw za kryterium termin realizacji zamdwienia:

Ocena punktowa oferty ,,x" = termin realizacji najnizszy/termin realizacji badany x 100 x
znaczenie kryterium

Ocene kohcowa. badanej Oferty stanowic bedzie suma punktow kryterium cena i kryterium
termin realizacji (maksymalne 100 punktow). Za najkorzystniejsz^ zostanie uznana oferta, ktora
uzyska najwyzsza. liczbe punktow obliczonych w oparciu o ustalone kryteria.

10. TERMIN I MIEJSCE SKLADANIA OFERT

Termin sMadania ofert upiywa w dniu 2014-11-27 o godz. 12:00. Oferty ztozone po tym terminie
zostanq zwrocone bez otwierania. Decyduj^ce znaczenie dla oceny zachowania powyzszego
terminu ma data i godzina wptywu oferty do Zamawiaj^cego, a nie data jej wystania przesytka.
pocztowa, czy kuriersk^.

Oferty nalezy dostarczyc do siedziby Zamawiaj^cego i zaadresowac:
Wojewodzki Inspektorat Ochrony 6rodowiska w Bydgoszczy
ul. Piotra Skargi 2
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85-018 Bydgoszcz
do pokoju nr 22 (sekretariat)

11. WADIUM

Zamawiaja.cy nie wymaga wniesienia wadium.

12. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajqcy nie zqda zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

13. TERMIN ZWI4ZANIA OFERT^

Wykonawcy beda, zwia_zani oferta^ przez okres 30 dni. Bieg terminu zwia.zania oferta, rozpoczyna
sie wraz z uptywem terminu skladania ofert, o ktorym mowa w punkcie 10. SIWZ.

14. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT

Otwarcie ztozonych ofert nastqpi w dniu 2014-11-27 o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiaja^cego:

Wojewbdzki 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.

15. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCOM W TOKU POST^POWANIA

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

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

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

Nast§puJ3ce zata^czniki stanowia^ integraln^ cz^sc SIWZ:
Za^cznik nr 1 - Formularz ofertowy.
Zatacznik nr 2 - Oswiadczenia.
Zatacznik nr 3 - Og6lne Warunki Umowy.
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Zata_cznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY (wzor)
Dane dotyczqce wykonawcy
Nazwa
Siedziba
nr telefonu/faksu
e-mail
nr NIP...

Zobowiqzania wykonawcy
Zobowiazuje sie do wykonania ustug dla Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
okreslonych parametrami i wymaganiami w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia za kwote:

Zadanie nr 1
cena netto zt
(stownie: )
podatek VAT zt
(stownie: )
cena brutto zt
{stownie: )

Termin realizacji: dni (maksymalnie 30 dni).

Podwykonawcy, ktorzy bedq uczestniczyc w wykonaniu zamowienia wraz z opisem zakresu, ktory ich
dotyczy.
1
2...

Zadanie nr 2
cena netto ................................................................................ zt
(slownie: ......................................................................................................................................... )
podatek VAT ............................................................................ zt
(slownie: ......................................................................................................................................... )
cena brutto .............................................................................. zt
(stownie: ......................................................................................................................................... )

Termin realizacji: ..................... dni (maksymalnie 30 dni).

Podwykonawcy, ktorzy beda, uczestniczy6 w wykonaniu zamowienia wraz z opisem zakresu, kt6ry ich
dotyczy.
1 .....................
2 .....................

Zadanie nr 3
cena netto ................................................................................ zt
(stownie: ......................................................................................................................................... )
podatek VAT ............................................................................ zt
(stownie: ......................................................................................................................................... )
cena brutto .............................................................................. zt
(stownie: ......................................................................................................................................... )

Termin realizacji: ..................... dni (maksymalnie 30 dni).

Podwykonawcy, ktorzy b§d$ uczestniczyc w wykonaniu zamowienia wraz z opisem zakresu, ktory ich
dotyczy.

1 6
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Zadanie nr 4
cena netto zt
(stownie: )
podatek VAT zt
(stownie: )
cena brutto zt
{stownie: )

Termin realizacji: dni (maksymalnie 30 dni).

Podwykonawcy, ktorzy bedq uczestniczyc w wykonaniu zamowienia wraz z opisem zakresu, kt6ry ich
dotyczy.
1
2

Zadanie nr 5
cena netto zt
{stownie: )
podatek VAT zt
{stownie: )
cena brutto zt
{stownie: )

Termin realizacji: dni {maksymalnie 30 dni).

Podwykonawcy, ktorzy beda. uczestniczyc w wykonaniu zamowienia wraz z opisem zakresu, kt6ry ich
dotyczy.
1
2...

Zadanie nr 6
cena netto z\: )

podatek VAT zt
{stownie: )
cena brutto zt
(stownie: )

Termin realizacji: dni (maksymalnie 30 dni).

Podwykonawcy, ktorzy beda. uczestniczyc w wykonaniu zamowienia wraz z opisem zakresu, ktory ich
dotyczy.
1
2

Zadanie nr 7
cena netto zt
(stownie: )
podatek VAT zt
(stownie: )
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Zata_cznik nr 1

cena brutto .............................................................................. z\: ......................................................................................................................................... )

Termin realizacji: ..................... dni (maksymalnie 30 dni).

Podwykonawcy, ktorzy b§da. uczestniczyc w wykonaniu zamowienia wraz z opisem zakresu, kt6ry ich
dotyczy.
1 .....................
2 .....................

Zadanie nr 8
cena netto ................................................................................ zt
(stownie: ......................................................................................................................................... )
podatek VAT ............................................................................ zt
(stownie: ......................................................................................................................................... )
cena brutto .............................................................................. zt
(stownie: ......................................................................................................................................... )

Termin realizacji: ..................... dni (maksymalnie 30 dni).

Podwykonawcy, ktorzy b§dq uczestniczyc w wykonaniu zambwienia wraz z opisem zakresu, ktory ich
dotyczy.
1 .....................
2...

Data

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

i s
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» Zat^cznik nr 2

OSWIADCZENIA

Nazwa wykonawcy
Adres wykonawcy .

Przystepuja_c do postepowania o zamowienie publiczne jako Wykonawca,

Oswiadczamy, ze reprezentowany przez nas podmiot spetnia warunki dotycza_ce:
• posiadania uprawnieh do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli

przepisy prawa naktadaja. obowia.zek 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 zamowieri
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 kapitaiowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

konkurencji i konsumentow z nastepuja_cymi podmiotami: *
a)
b)
c) ...

Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwia_zanych z oferta. 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 zastrzezen oraz akceptujemy ogolne warunki umowy {w tresci zgodnej z
zata.czonym do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia zata.cznik nr 3) i w razie
wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowi^zujemy sie do podpisania umowy w
terminie i miejscu wskazanym przez zamawiaja.cego.

podpisy osob uprawnionych
do wystepowania w obrocie prawnym

data:

niepotrzebne skreSli6 lub pomin^C
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* Za^cznik nr 3

OGOLNE WARUNKI UMOWY

§1
Zamawiaja.cy powierza a Wykonawca przyjmuje, na warunkach okreslonych niniejsza,
umowa,, obowia.zek wykonania:
D ........................................... .
2) .............................................
ltd.,
zwanego dale] aparatura., znajduja.cej sie w Laboratorium Zamawiaj^cego - Pracownia we
Wtootewku.

§2
1. Wykonawca zobowia.zuje sie wykonywac obowia,zki okreslone w §1 w terminie ..... dni

od dnia zawarcia niniejszej umowy.
2. Zamawiaja.cy zapewni Wykonawcy dostep do aparatury.
3. Prace, o ktorych mowa w §1, zostana. wykonane w siedzibie

Zamawiajqcego/Wykonawcy*.
4. Wykonawca zobowia.zuje sie do wykonywania obowi^zkow okreslonych w §1 na

nastepuja.cych zasadach:
1) wzorcowanie zostanie wykonane przez laboratorium akredytowane, aprobowane

przez Polskie Centrum Akredytacji,
2) wzorcowanie zostanie potwierdzone swiadectwem wzorcowania zgodnym z PN-EN

ISO/IEC 17025:2005,
3) wszystkie niezbedne narzedzia, czesci i materiaty do wykonywania obowia.zkow

okreslonych w §1 dostarcza Wykonawca.
5. Po wykonaniu przedmiotu umowy okreslonego w §1 nasta.pi odbior wykonanych prac,

ktory zostanie potwierdzony protokotem odbioru podpisanym w siedzibie Zamawiaja^cego
przez przedstawicieli obu stron.

§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 Zamawiaja.cy zobowi^zuje sie do

uiszczenia na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia w wysokosci ............... zl (stownie-

2. Podana kwota zawiera podatek VAT w obowi^zujqcej wysokosci.
3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1, obejmuje wszystkie koszty powstate w zwia.zku

z wykonaniem niniejszej umowy, w tym koszty narzedzi, czesci i materiatow, o ktorych
mowa w §2 ust. 4 pkt 3, oraz koszty transportu aparatury w obie strony/dojazdu do
Zamawiaja,cego*.

4. Podstawa. rozliczenia bedzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawce po dokonaniu
odbioru i sporzqdzeniu protokoiu, o ktorych mowa w §2 ust. 5.

5. Wynagrodzenie wynikaja.ce z faktury VAT ptatne bedzie w terminie 30 dni od dnia
otrzymania faktury VAT przez Zamawiaj^cego przelewem na konto podane w tej
fakturze.

6. Dniem zapfaty bedzie dzieii obci^zenia rachunku Zamawiaja.cego.
7. Wykonawca zobowi$zuje sie do terminowego regulowania naleznosci podatkowych

(podatek VAT) zwia.zanych z wystawion$ dla Zamawiajqcego faktury VAT oraz do
zaplaty Zamawiaja.cemu odszkodowania w przypadku nieprawidlowego wystawienia
faktury VAT.

8. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest* ptatnikiem podatku VAT, nr NIP
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§4
1. Wykonawca zobowiazany jest do uiszczenia na rzecz Zamawiaja_cego kary umownej

w wysokosci 1% wynagrodzenia, o ktorym mowa w §3 ust. 1, w przypadku niedotrzymania
przez Wykonawce terminu, o ktorym mowa w §2 ust. 1, za kazdy dzieii opoznienia.

2. Wykonawca zobowiazany jest do uiszczenia na rzecz Zamawiajqcego kary umownej w
wysokosci 5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w §3 ust. 1, w przypadku niewykonania lub
nienalezytego wykonania przez Wykonawce ktoregokolwiek z obowi^zkow, o ktorych mowa
w §1, z zachowaniem zasad, o ktorych mowa w §2 ust. 3 i 4.

3. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeJniaja,cego na
zasadach ogolnych w przypadku, gdy poniesie szkode przewyzszaja.c^ wysokosci
ktorejkotwiek z zastrzezonych kar umownych.

4. Wykonawca wyraza zgode na potr^cenie kar umownych naleznych Zamawiaj^cemu
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§5
W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powoduj^cej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidziec w chwili zawarcia umowy,
Zamawiaja.cy moze odst^pic od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze z$dac jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy stosownie do przepisu art.145 ust.1 i ust.2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowieh publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907).

§6
Zmiany umowy wymagaja. formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.

§7
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.

§8
Umowe sporzqdzono w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa
dla Zamawiaj^cego.

- niepotrzebne skreslic
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