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1. INFORMACJE WPROWADZAJACE

1.1. Zamawiaja.cy
Zamawiaja_cym jest: Inspekcja Ochrony Srodowiska Wojewbdzki 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:
WIOS-SSZP.272.16.2013
Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiaja,cym powinni powotywac sie na ten znak.

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 zam6wieh publicznych (Dz. U. z 201 Or. Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.) z zachowaniem
zasad okreslonych ustawy Prawo Zamowiert Publicznych.

1.4. Przedmiotem postepowania jest Zamowienie na dostawe wzorcow i odczynnikbw
laboratoryjnych okreslonej w punkcie 2. SIWZ.

1.5. Postepowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zam6wieh publicznych (Dz. U. z 201 Or. Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.) i przepisami
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkbw
Zam6wienia.

1.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaja_cy moze zmienic tres6 Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia. Zmiana moze nasta^pic w kazdym czasie, przed upJywem terminu do
sktadania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie
niezwtocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, ktorym przekazano Specyfikacje Istotnych
Warunkow Zam6wienia, oraz zostanie ona zamieszczona na stronie internetowej, na ktorej
zostata opublikowana Specyfikacja Istotnych Warunk6w Zamowienia.

1.7. Adres strony internetowej Zamawiajqcego: http://www.wios.bydqoszcz.pl/

1.8. Uzyte w Specyfikacji terminy maja. nastepuja.ce znaczenie:
,,WIOS" lub ,,Zamawiaja,cy" - Inspekcja Ochrony Srodowiska Wojewodzki Inspektorat Ochrony
Srodowiska w Bydgoszczy
„Postepowanie" - postepowanie prowadzone przez Zamawiaja^cego na podstawie niniejszej
Specyfikacji.
,,SIWZ" - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunk6w Zamowienia.
,,Ustawa" - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowieri publicznych.
,,Zam6wienie" - nalezy przez to rozumiec zam6wienie publiczne, ktdrego przedmiot zostat w
spos6b szczegotowy 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
umowe w sprawie zamowienia publicznego.
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1.9. Zamawiajqcy dopuszcza mozliwosd; sktadnia ofert czesciowych.
Zamawiajqcy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamowiert uzupefniaja.cych zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 6
i 7 ustawy Prawo zambwieri publicznych.
Zamawiajqcy nie przewiduje mozliwosci zawarcia umowy ramowej.
Zamawiajqcy nie przewiduje mozliwosci ustanowienia dynamicznego systemu zakupow.
Zamawiajacy nie przewiduje stosowania aukcji elektronicznej.
Wszystkie znaki towarowe lub pochodzenie zostaty uzyte ze wzgledow organizacyjnych w celu
okreslenia norm i parametrow, zamawiaja^cy dopuszcza sktedanie ofert rownowaznych.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zam6wienie bedzie realizowane w nastepuja.cym zakresie:

Ogolny opis zamowienia

Czes£
zam6wiema

Zadanie 1
Zadanie 2
Zadanie 3
Zadanie 4
Zadanie 5
Zadanie 6
Zadanie 7
Zadanie 8
Zadanie 9

ilosc

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

nazwa

Odczynniki do analiz sladowych
Rozpuszczalniki organiczne
Wzorce do chromatografii

Referencyjne materiaty odniesienia
Roztwory wzorcowe kationbw

Wzorce do chromatografii
Modyfikatory matrycy

Wzorce wielosktednikowe
Odczynniki laboratoryjne

CPV

33696500-0
33696500-0
33696500-0
33696500-0
33696500-0
33696500-0
33696500-0
33696500-0
33696500-0

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia

Dostawa odczynnikow laboratoryjnych o nastepuja.cej charakterystyce:

ZADANIE nr1

L.p.
1
2

Odczynniki do analiz dladowych
Nadtlenek wodoru 30% do analiz sladowych
Kwas azotowy 69% spektralnie czysty do analiz sladowych AAS

IIO&C

2L
5L

Dodatkowe ustugi i dostawy wymagane do zamowienia:
1. Przydatnosd do uzycia (waznosc) nie moze by6 krbtsza niz 24 miesia.ce liczone od

dnia ich dostarczenia.
2. Odczynniki musza. posiadat certyfikat jakosci.
3. Wliczony w cene transport do siedziby WIO& w Bydgoszczy.
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ZADANIEnr2

L.p.
1
2
3
4

Rozpuszczalniki organiczne
metanol Gradient Grade do HPLC
heksan (95%) do analizy pozostatosci organicznych
acetonitryl Isocratic Grade do HPLC
2-propanol do HPLC

nose
20x2,5L
6x2 ,5L
2x1 L

1 x2,5L

Dodatkowe uslugi i dostawy wymagane do zamowienia:
1. Przydatnosc do uzycia (waznosc) nie moze bye krotsza niz 12 miesiecy liczone od

dnia ich dostarczenia.
2. Odczynniki musza^ posiadac certyfikat jakosci.
3. Wliczony w cen§ transport do siedziby WIOS w Bydgoszczy.

ZADANIEnr3

L.p.
1

Wzorce do chromatografii
Material referencyjny na ozn. WWA w pyle - NIST 1649B - Urban dust

Nose
2 x 2 , 5 g

Dodatkowe uslugi i dostawy wymagane do zamdwienia:
1. Przydatnosc" do uzycia (waznosc) nie moze bye kr6tsza niz 24 miesiqce liczone od

dnia ich dostarczenia.
2. Odczynniki musza, posiadac certyfikat jakosci.
3. Wliczony w cen? transport do siedziby WIOS w Bydgoszczy.

ZADANIEnr4

Lp.
1
2

Referencyjne materiaty odniesienia
Woda certyfikowana SRM 1643e
Woda certyfikowana TMDA-61.2

nose
2 x 250 ml

500ml

Dodatkowe uslugi i dostawy wymagane do zamowienia:
1. Przydatnosd do uzycia {waznosc} nie moze bye krotsza niz 24 miesia_ce liczone od

dnia ich dostarczenia.
2. Odczynniki muszq posiadad swiadectwo wzorowanta spelniaj^ce wymagania normy

PN-ENISO 17025:2005
3. Wliczony w cene transport do siedziby WIO£ w Bydgoszczy.

ZADANIEnrS

L.p.
1
2
3
4

Roztwory wzorcowe kationow
Roztwbr wzorcowy otowiu 1000 mg/l w 2-5% HNO3

Roztwor wzorcowy niklu 1000 mg/l w 2-5% HNO3

Roztwbr wzorcowy arsenu 1000 mg/l w 2-5% HNO3

Roztwbr wzorcowy rteci 1000 mg/l w 2-5% HNO3

iiose
100ml
100ml
100ml
100ml

Dodatkowe uslugi i dostawy wymagane do zamowienia:
1. Przydatnosc do uzycia (waznosc) nie moze bye krotsza niz 24 miesia.ce liczone od
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dnia ich dostarczenia.
2. Odczynniki musza. posiadac swiadectwo wzorowania spetniaj$ce wymagania normy

PN-EN ISO 17025: 2005, posiadaja.ee odniesienie do NIST
3. Wliczony w cen§ transport do siedziby WIO£ w Bydgoszczy.

ZADANIEnrG

L.p.

1

Wzorce do chromatografii
Mix 7 WWA, w acetonitrylu
Stez. po 10 ug/ml

Benzo(a)antracen, Benzo(j)fluoranten, Benzo(a)piren, Benzo(b)fluoranten,
Benzo{k)fluoranten, Dibenzo(ah)antracen, lndeno(1,2,3-c,d)piren

nose

15 x 1 ml

Dodatkowe ustugi i dostawy wymagane do zamowienia:
1. Przydatnosc do uzycia (waznosc) nie moze bye krbtsza niz 12 miesiecy liczone od

dnia dostarczenia.
2. Odczynniki musza^ posiadad certyfikat jakosci spetniajqcy wymagania normy PN-EN

ISO 17025: 2005, posiadaja.cy odniesienie do NIST.
3. Wliczony w cen§ transport do siedziby WIO6 w Bydgoszczy.

ZADANIEnr?

L.p.
1
2

Modyfikatory matrycy
0,015mgMg(N03)2

0,005 mg Pd + 0,003 mg Mg(N03)2

Ilos6
2 x 250 ml
1 x 250 ml

Dodatkowe ustugi i dostawy wymagane do zamowienia:
1. Przydatnosc do uzycia (waznosc) nie moze bye krotsza niz 24 miesia.ce liczone od

dnia ich dostarczenia.
2. Odczynniki musza, posiadac certyfikat jakosci.
3. Wliczony w cene transport do siedziby WIO& w Bydgoszczy.

ZADANIE nr 8

L.p.

1.

2.

Wzorce wielosktadnikowe
wzorzec wielosktednikowy zawierajqcy jony:
cr so42', NO2-, CN-, p-
Stezenie po rozciehczeniu wzorca do 1 dm3:
Cr 100,0 mg/dm3

SO42' 50,0 mg/dm3

NO/ 0,010 mg/dm3

CN' 0,010 mg/dm3

F ~ 0,50 mg/dm3

wzorzec wielosktadnikowy zawieraja,cy jony:
PO43',SO42", NNH/, NNO,~
Stezenie po rozciehczeniu wzorca do 1 dm3:
PO4 3" 1,00 mg/dm3

SO42' 300,0 mg/dm3

Ilod6

1 x 20 cm3

1 x 20 cm3
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3,00 mg/dm3

10,00mg/dm3

NNHT
NN<V
wzorzec wielosktadnikowy zawieraj^cy jony:
PO4 3", SO42-, NIMH/, NNO3"
Stezenie po rozciericzeniu wzorca do 1 dm3:
PO4 3" 0,20 mg/dm3

SO42- 150,0 mg/dm3

NNH/ 0,50 mg/dm3

NN03' 2,00 mg/dm3

1 x 20 cm'

wzorzec wielosktadnikowy zawieraj^cy jony:
Cu2+, Pb2+,Mn2+, Ni2+, Cr3+

Stezenie po rozciehczeniu wzorca do 1 dm3:
Cu 2+ 0,050 mg/dm3

Pb 2+ 0,080 mg/dm3

Mn2< 0,100 mg/dm3

Ni2+ 0,500 mg/dm3

Cr3* 0,200 mg/dm3

1 x 20 cm3

wzorzec wielosktadnikowy zawieraj^cy jony:
7n 2+ Fa 3+ PH 2* Ph 2+ Pr£.11 , r , OU , rU , Ol og

Stezenie po rozciehczeniu wzorca do 1 dm3:
Zn2+ 0,100 mg/dm3

Fe3* 1,50 mg/dm3

Cd 2* 0,030 mg/dm3

Pb2+ 0,100 mg/dm3

Cr aa 0,100 mg/dm3

1 x 20 cm'

2+

wzorzec wielosktadnikowy zawieraj^cy jony:
Fe 3+, Mn 2+ , NNH< +, Cl ', SO4 2~, PO4 3"
Stezenie po rozciehczeniu wzorca do 1 dm3:
Fe3+ 1,50 mg/dm3

0,300 mg/dm3

3,00 mg/dm3

300,0 mg/dm3

200,0 mg/dm3

0.50 mg/dm3 _

Mn
NNH4

Cr
SO42'

1 x 20 cm'

Dodatkowe ustugi i dostawy wymagane do zamowienia:
1. Przydatnosc do uzycia (waznosc) nie moze bye krotsza niz 12 miesiecy liczone od

dnia ich dostarczenia
2. Odczynniki musza^ posiadai swiadectwo wzorcowania spetniaj^ce wymagania normy

PN-EN ISO 17025:2005.
3. Wliczony w cene transport do siedziby WiO6 w Bydgoszczy.

ZADANIEnr9

L.p.

1

Odczynniki laboratoryjne

Sodu siarczan bezwodny cz.d.a

nose
6 x 1 kg

Dodatkowe uslugi i dostawy wymagane do zamowienia:

6
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1. Przydatnosc do uzycia (waznosc) nie moze bye krotsza niz 12 miesiecy liczone od
dnia dostarczenia.

2. Odczynniki musza^ posiadac certyfikat jakosci.
3. Wliczony w cene transport do siedziby WlO$ w Bydgoszczy.

UwaqalM
Jesli w tabeli podana jest ilosc odczynnika w postaci liczby (np.: 250g) jest to ilosc minimalna -
oferta moze zawierac wieksza^ ilosc odczynnika (np.: 300g) lub w podziale na czesci sumowac
sie do tej liczby (np.: 5x50g).
Jesli w tabeli podana jest ilosc odczynnika w postaci wielokrotnosci liczby (np.: 2 x 250g) - oferta
moze zawierac wieksza. ilosc odczynnika przy zachowaniu wielokrotnosci (np.: 2 x 300g) lub w
podziale na czesci sumowac sie do tej liczby (np.: 10 x 50g), nie moze zmieniac wielokrotnosci
do wyzszej ilosci (np.: 1 x 500g zamiast 2 x 250g)
Jesli nasteouie zmiana ilosciowa wzaledem siwz konieczne jest zaznaczenie tego w ofercie.

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

Wszelkiego rodzaju oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej, zbiorczo,
,,Korespondencja") Zamawiaj^cy i Wykonawcy przekazuja, pisemnie.
Zamawiaj^cy dopuszcza sktedanie Korespondencji za pomoca_ faksu lub drogq elektronicznq
(na adres e-mail wskazany ponizej). Korespondencje uwaza sie za ztozon$ w terminie, jezeli jej
tresc dotarta do Zamawiajqcego przed uptywem terminu i zostata niezwtocznie potwierdzona na
pismie.

Osobami ze strony Zamawiaj^cego upowaznionymi do kontaktowania sie z Wykonawcami sa;
Waldemar Baczyhski, Judyta Mos
tel. (52) 5826466, fax (52) 5826469
e-mail waldemar,baczynski{a)wios.bydqoszcz.pl. judyta.mos@wios.bydgoszcz.pl
Zamawiaj^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.

Na oferte sktadaja. sie nastepujqce dokumenty:

4.1 Formularz cenowy oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Zafa.czniku nr 1 do
SIWZ {wszystkie ceny w formularzu powinny bye poddane w zlotych polskich).
4.2 Oswiadczenia, przygotowanego zgodnie ze wzorem podanym w Zata_czniku nr 2 do SIWZ.
4.3 Dokumenty potwierdzaja.ce, ze Wykonawca spetnia warunki szczegotowe udziatu w
postepowaniu, przygotowane zgodnie z punktem 6. SIWZ.

Oferta powinna bye sporzajdzona w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub
inn^ trwatq, czytelnq technika,. Wszystkie kartki oferty powinny bye trwale spiete oraz
ponumerowane i zaparafowane lub podpisane przez osob^ (osoby) uprawnion^ do sktadania
oswiadczeri woli w imieniu Wykonawcy, ktdrej petnomocnictwo nalezy zata.czyc do oferty jesli
nie wynika ono z innych dokumentow dot^czonych do oferty.
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Oferte nalezy umiescic w opakowaniu zewnetrznie oznaczonym napisem: ..Oferta na dostawe
odczynnikow - nie otwierac przed dniem 29 maja 2013r. qodz.12.30" Na kopercie nalezy
podac nazw? i adres Wykonawcy, by umozliwic zwrot oferty w przypadku dostarczenia jej
Zamawiaj^cemu po terminie.

Wykonawcy zobowia.zani 53 zapoznad sie doktadnie z informacjami zawartymi w SIWZ
i przygotowac ofert? zgodnie z wymaganiami okreslonymi w tym dokumencie.
Wykonawcy ponosza. 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 zwi^zku z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
Wykonawcy zobowia_zuja_ si? nie podnosic jakichkolwiek roszczeh z tego tytutu wzgledem
Zamawiajqcego, z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.

Wykonawca moze wprowadzic zmiany w ztozonej ofercie lub jq wycofac, pod warunkiem, ze
uczyni to przed upfywem terminu sktadania ofert. Zarbwno zmiana jak i wycofanie oferty
wymagajq zachowania formy pisemnej.
Przy oswiadczeniach Wykonawcy dotycza.cych 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 POST^POWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW
Zgodnie z art. 22 ust 1 Ustawy, o udzielenie Zamowienia moga_ ubiegac sie Wykonawcy, ktbrzy
spelniaj^warunki dotycz^ce:
- posiadania uprawnieh do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy

prawa naktadaj^ obowi^zek ich posiadania;
- posiadania wiedzy i doswiadczenia;
- dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zambwienia;
- sytuacji ekonomicznej i finansowej;

5.1 Opis sposobu dokonywania oceny spetniania warunku posiadania uprawnieh do
wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadaja.
obowia.zek ich posiadania
- 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) doJa.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
speJnia/nie spelnia: w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniach
(wymaganych przez Zamawiaja.cego i podanych w SIWZ) dota.czonych do oferty.

5.3 Opis sposobu dokonywania oceny spelniania warunku dysponowania odpowiednim
potencjatem technicznym

8
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- 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) 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 Zamawiaja.cego j podanych w SIWZ) dota.czonych do oferty.

5.5 Opis sposobu dokonywania oceny spetnianin 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) dot^czonych do oferty.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp Zamawiaja,cy wzywa Wykonawcbw, ktorzy w okreslonym
terminie nie ztozyli oswiadczeri lub dokumentow, o kt6rych mowa w art. 25 ust 1 ustawy lub
kt6rzy nie ztozyli petnomocnictw, albo kt6rzy ztozyli oswiadczenia lub dokumenty, o ktorych
mowa w art. 25 ust 1 ustawy zawieraja.ce btedy lub ktdrzy 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
dokumentbw, o kt6rych mowa w pkt 6 SIWZ.

6. OSWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIELU W POST^POWANIU 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 przedlozyc:

6.1.1 - oswiadczenie o spefnieniu warunkow 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 (zat^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 wymagaja, 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,
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6.2.3 - aktualne zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzaja.ee, 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 sktadania ofert

6.2.4 - aktualne zaswiadczenie wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczeh Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzaj^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 wniosk6w o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert

6.2.5 - aktualn^ 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
wnioskbw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania
ofert;

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

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

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

6.4 Dokumenty podmiotow zagranicznych lub majqcych miejsce zamieszkania poza
terytorium 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, dotycz^ce niekaralno^ci 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 zambwienia albo sktadania
ofert, z tym ze w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osbb nie wydaje sie takich
zaswiadczeri - zastepuje sie je dokumentem zawieraja.cym oswiadczenie ztozone przed
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wtasciwym organem s^dowym, administracyjnym albo organem samorz^du zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osob lub przed notariuszem.
6.4.2 Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedktada:

6.4.2.1 - zamiast dokumentbw, o kt6rych mowa w pkt 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.6 dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w ktbrym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzaj^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 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 zam6wienia albo sktadania ofert

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zam6wienie - wystawiony nie wczesniej niz
6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskbw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu o udzielenie zam6wienia albo sktadania ofert

6.4.2.2 - zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt 6.2.5, 6.2.7 zaswiadczenie wtasciwego
organu sqdowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktorej
dokumenty dotyczq, 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 wnioskow o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert

Zgodnie z § 7.1. Rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministrbw 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 powyzsze 53 sktadane w
oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem przez wykonawce. W przypadku
sktadania elektronicznych dokumentbw powinny bye 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 z$dac zamawiaj^cy od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty moga^ bye sktadane (Dz.U. z 2013r. poz. 231) dokumenty sporz^dzone w jezyku
obcym sq sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski

Wykonawca powotuja.cy sie 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
zam6wienia, przedWada takze dokumenty dotyczqce 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 zostaio wykonane w terminie:
Zadania nr 1-8 od 1 lipca do 31 lipca 2013 roku
Zadanie nr 9 do 30 czerwca 2013 roku

8.WARUNKI UMOWY

Z Wykonawca., ktorego oferta zostanie uznana przez Zamawiaj^cego za oferte
najkorzystniejsza., zostanie zawarta umowa dostawy.

Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymat od Zamawiaja_cego ogolne warunki umowy na wykonanie
Zam6wienia, zgodnie z ktorymi zostanie zawarta umowa z wybranym Wykonawca..

9. KRYTERIA OCENY OFERTY
Wybor oferty dokonany zostanie na podstawie ponizszych kryteriow:

Lp-
1

Wyszczegolnienie kryteriow
Cena

Znaczenie kryterium
100%

Sposob oceny ofert:

Sposob obliczania punktow za kryterium cena:

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

Ocene koricowa. badanej Oferty stanowic bedzie suma punktow kryterium cena (maksymalne
100 punktow). Za najkorzystniejszg. zostanie uznana oferta, ktora uzyska najwyzsza. liczb^
punktow obliczonych w oparciu o ustalone kryteria.

10. TERMIN I MIEJSCE SKtADANIA OFERT

Termin sktadania ofert upfywa w dniu 2013-05-29 o godz. 12:00. Oferty ztozone po tym terminie
zostana. zwrocone bez otwierania. Decyduja.ce znaczenie dla oceny zachowania powyzszego
terminu ma data i godzina wptywu oferty do Zamawiaj^cego, a nie data jej wystenia przesytka.
pocztowa. czy kurierskq.

Oferty nalezy dostarczyc do siedziby Zamawiaja.cego i zaadresowac:

Wojewodzki Inspektorat Ochrony 6rodowiska w Bydgoszczy
ul. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz
do pokoju nr 22 (sekretariat)

11. WADIUM

Zamawiaja_cy nie wymaga wniesienia wadium.

12. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

12



WIOS-SSZP.272.16.2013

Zamawiaja^cy nie z$da zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

13. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

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

14. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT

Otwarcie ztozonych ofert nasta^pi w dniu 2013-05-29 o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiajqcego:

Wojewbdzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
ul. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz
w pokoju nr 20

Informacje ogtoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostana. udostepnione nieobecnym
Wykonawcom na ich wniosek.

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

Wykonawcy i innym osobom, jezeli ich interes prawny w uzyskaniu zambwienia doznat lub moze
doznac uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiaja.cego przepisow Ustawy, przystugujq
srodki ochrony prawnej szczegotowo opisane w art. 179-198g Ustawy. Zastosowanie maja.
srodki ochrony prawnej okreslone w dziale VI ustawy Prawo zam6wieh publicznych.

16. INFORMACJE 0 FORMALNOSCIACH JAKIE MUSZA ZOSTAC DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY

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

17. ZAtACZNIKI:

Nastepuj^ce zatqczniki stanowia. integraln^ czesc SIWZ:
Zata.cznik nr 1 - Formularz ofertowy.
Zata^cznik nr 2 - Oswiadczenia.
Zata,cznik nr 3 - Ogolne Warunki Umowy.

13
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Zatqcznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY (wzor)

Dane dotyczqce oferenta
Nazwa
Siedziba
nr telefonu/faksu
e-mail
nrNIP...

Zobowiqzania oferenta
Zobowia.zuje si§ do wykonania dostaw dla Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w
Bydgoszczy okreslonych parametrami i wymaganiami w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia za kwote:

Zadanie 1

cena netto zt
(stownie: )
podatek VAT zt
(stownie: )
cena brutto z\: )

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

Zadanie 2

cena netto z\: )

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

Podwykonawcy, ktorzy beda, uczestniczyc w wykonaniu zambwienia wraz z opisem zakresu,
kt6ry ich dotyczy.
1
2...
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Zata.cznik nr 1

Zadanie 3

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

Podwykonawcy, kt6rzy beda. uczestniczyc w wykonaniu zambwienia wraz z opisem zakresu,
ktory ich dotyczy.
1
2...

Zadanie 4

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

Podwykonawcy, ktorzy bed$ uczestniczyc w wykonaniu zamowienia wraz z opisem zakresu,
ktbry ich dotyczy.
1
2...

Zadanie 5

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

Podwykonawcy, kt6rzy beda, uczestniczyc w wykonaniu zambwienia wraz z opisem zakresu,
ktory ich dotyczy.
1
2...
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Zat^cznik nr 1

Zadanie 6

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

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

Zadanie 7

cena netto zt
(stownie: )
podatek VAT zt
(stownie: )
cena brutto z\: )

Podwykonawcy, kt6rzy beda. uczestniczyc w wykonaniu zamowienia wraz z opisem zakresu,
kt6ry ich dotyczy.
1
2...

Zadanie 8

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

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

Zadanie 9

cena netto zt
(stownie: )
podatek VAT z\: )

cena brutto zt
(stownie: )

Podwykonawcy, kt6rzy beda. uczestniczyc w wykonaniu zamowienia wraz z opisem zakresu,
ktory ich dotyczy.
1
2...

Data

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy
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ZaJa.cznik nr 2

OSWIADCZENIA

Nazwa oferenta
Adres oferenta .

Przystepujqc do postepowania o zamowienie publiczne jako Wykonawca,

Oswiadczamy, ze reprezentowany przez nas podmiot speJnia warunki dotycz^ce:
• posiadania uprawnieh do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli

przepisy prawa naktadaja, obowi^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 kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

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

Oswiadczamy, ze uwazamy si§ za zwi^zanych oferta na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia tj. 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

Oswiadczamy, ze zapoznalismy si^ 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 zat^cznik nr 3) i w razie
wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowi^zujemy si$ do podpisania umowy w
terminie i miejscu wskazanym przez zamawiajqcego.

podpisy osob uprawnionych
do wystepowania w obrocie prawnym

data:

niewtaSciwe skreSNC
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Zafa^cznik nr 3

OGOLNE WARUNKI UMOWY

§1
Sprzedaja^cy sprzedaje, a Kupuja.cy nabywa odczynniki, ktorych rodzaj, Nose oraz ceny
okresla zat^cznik do niniejszej umowy, zwane dale] odczynnikami.

§2
1. Sprzedawca zobowi^zany jest na wlasny koszt dostarczac odczynniki na nastepuja.cych

zasadach:
1) do siedziby Kupuj^cego,
2) wterminie 1-31 Iipca2013 roku * / do 30 czerwca 2013 roku *,
3) w dni powszednie tj. od poniedziatku do pi$tku do godz. 14.00,
4) dota.czyc do dostarczanych odczynnikow certyfikat jakosci * / swiadectwo

wzorcowania spetniaja.ce wymagania normy PN-EN ISO 17025:2005 *
/ posiadaja^ce odniesienie do NIST *.

2. Dostarczenie odczynnikow zostanie potwierdzone protokotem odbioru podpisanym przez
przedstawicieli stron w siedzibie Kupuja.cego w dniu ich dostarczenia.

§3
1. Cena za przedmiot umowy okreslony w §1 wynosi zt (stownie:

)•
2. Cena, o ktorej mowa w ust. 1, uwzglednia:

1) wykonanie zobowiazari, o ktorych mowa w §2 ust. 1,
2) obowia,zuja.cy podatek VAT.

3. Kupujqcy zobowia_zuje sie do uiszczenia na rzecz Sprzedawcy ceny, o ktorej mowa w ust. 1,
na podstawie faktury VAT wystawionej po podpisaniu protokotu odbioru, o ktorym mowa w
§2 ust. 2, w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Kupuj^cego przelewem na konto
podane w tej fakturze.

4. Dniem zaptety bedzie dzieh obciazenia rachunku Kupuja,cego.
5. Sprzedawca zobowiazuje sie do terminowego regulowania naleznosci podatkowych

(podatek VAT) zwiazanych z wystawionymi dla Kupuj^cego fakturq VAT oraz do zaptaty
Kupuja^cemu odszkodowania w przypadku nieprawidlowego wystawienia faktury VAT.

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

§4
Sprzedawca oswiadcza, ze:

1) dostarczone odczynniki bed$ wolne od wad,
2) okres przydatnosci do uzycia dostarczonych odczynnikow bedzie nie krotszy niz

miesiecy licza^c od dnia ich dostarczenia.

§5
1. W przypadku opoznienia w realizacji niniejszej umowy Sprzedawca bedzie zobowia.zany

do zaptaty Kupuja,cemu kary umownej w wysokosci 3% ceny, o ktorej mowa w §3 ust. 1,
za kazdy dzieh opoznienia.

2. W przypadku niedopelnienia obowiqzku dofa_czenia certyfikatu jakosci * / swiadectwa
wzorcowania spelniajg.cego wymagania normy PN-EN ISO 17025:2005
/ posiadajqcego odniesienie do NIST *, o ktorym mowa w § 2 ust.1 pkt 4, lub
niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Sprzedawce ktoregokolwiek z
pozostalych obowia^zkow okreslonych w §2 ust. 1, Sprzedawca bedzie zobowi^zany do
zaptaty KupuJ9,cemu kary umownej w wysokosci 5% ceny, o ktorej mowa w §3 ust. 1.

3. W przypadku poniesienia przez Kupuja,cego szkody przewyzszaja.cej wysokosc
ktorejkolwiek z zastrzezonych kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, Kupuja.cy
bedzie upowazniony do za_dania odszkodowania uzupetniaja.cego na zasadach
ogolnych.
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4. Sprzedawca wyraza zgode na potr^cenie kar umownych z naleznej mu ceny.

§6
W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powoduja^cej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidziec w chwili zawarcia umowy, Kupuja_cy
moze odstapic od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
Wtakim wypadku Sprzedawca moze za^dac wyta^znie zaptety naleznej 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. z2010r. Nr 113, poz. 759 z pozn zm.).

§7
Zmiany umowy wymagaja, formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w postaci aneksu.

§8
1. W sprawach nie uregulowanych umowa, maj$ 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, jeden dla Sprzedawcy i dwa dla
Kupuja.cego.

- niepotrzebne skreslic

;;-;OSZ£; UWAG
FORMALNO-PRAWNYCH

dnia ..ft
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