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ZAPYTANIE OFERTOWE

INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA
WOJEW6DZKI INSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA w BYDGOSZCZY

zaprasza do skladania ofert na dostawe o wartosci poni±ej 30 tysiecy euro zgodnie z zapisami art. 4, pkt
8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp. (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z p6zn. zm.).

I. OPIS PRZEDM1OTU ZAMOWIENIA
Opracowanie raportu z badart prekursor6w ozonu prowadzonych na stacji monitoringu powietrza
,,Zielonka" w Borach Tucholskich w 2014 roku, zwanego dalej raportem.

Wymogi Zamawiajqcego:
1. Weryfikacja danych pomiarowych z 2014 roku.
2. Zestawienie wynik6w oznaczen wykonywanych na stacji monitoringu powietrza ,,Zielonka" w

Borach Tucholskich w szczegolnosci lotne zwigzki organiczne wyszczegblnione w zal^czniku nr
4 do rozporzqdzenia Ministra 6rodowiska z dnia 13 wrzesnia 2012 r. w sprawie dokonywania
oceny poziomow substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r, poz. 1032): etan, etylen, acetylen,
propan, propylen, n-butan, i-butan, 1-buten, trans-2-buten, cis-2-buten, 1,3-butadien, n-pentan,
i-pentan, i-pentan,1-penten, cis 2-penten, trans-2-penten, izopren, n-heksan, n-heptan, n-oktan,
i-oktan, benzen, toluen, etylobenzen, m-ksylen, p-ksylen, o-ksylen, 1,2,4-trimetylobenzen, 1,2,3-
trimetylobenzen, 1,3,5-trimetylobenzen, formaldehyd.

3. Ocena i interpretacja uzyskanych wynik6w otrzymanych na stacji monitoringu powietrza
..Zielonka" w Borach Tucholskich zawierajqca;
a) zmiennosci dobowe poszczeg6lnych zwiqzk6w zaleznosci od warunk6w meteorologicznych;
b) zmiennosci sezonowe zwiqzk6w w zaleznosci od pory roku;
c) uwzglednienie aspektu wzajemnej zaleznosci zwiqzkbw o r6znym pochodzeniu (f^cznie z

tlenkami azotu oraz tlenkiem wegla);
d) ocene wptywu otrzymanych stezeri zwi^zkbw prekursor6w ozonu na tworzenie ozonu

atmosferycznego;
e) podsumowanie dotychczasowych wynikbw.

4. Wykonawca oswiadczy, ze przeniesie na Zamawiaj^cego autorskie prawa majqtkowe do
raportu na nastepuja.cych polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania raportu,
2} w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych raport utrwalono,
3) w zakresie rozpowszechniania raportu w spos6b inny niz okreslony.

5. Wykonawca bedzie mial prawo do wykorzystania danych zawartych w raporcie, jezeli
zagwarantuje, ze w przygotowanych przez Wykonawce pracach naukowo-badawczych oraz
publikacjach i prezentacjach wykorzystuja,cych dane zawarte w raporcie, beda, one oznaczane
adnotacja.: ,,Zr6dlo danych: Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy".

II. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Opracowanie raportu w terminie do dnia 30 pazdziernika 2014 r.
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III. WARUNKI PLATNOSCI
Podstawa zapiaty: faktura.
Ptatnosc: w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna:

> zawieraC adres lub siedzibe Wykonawcy, numer telefonu lub adres mailowy do kontaktu;
> okreslad cene za calosc opracowania raportu z badan okre£lonego w opisie przedmiotu

zam6wienia.

V. WARUNKI UDZIALU
> uprawnienie do wystepowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi;
> dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia;
> dysponowanie niezbedn^ wiedza., doswiadczeniem, potencjalem ekonomicznym

i technicznym gwarantuja.cym nalezyte wykonanie zambwienia.

VI. OSOBY UPOWAZNIONE DO KONTAKTOW
> Jacek Goszczyhski, numer telefonu: (52) 582-64-80;

e-mail: jacek.goszczynski@wios.bydgoszcz.pl

VII. SKLADANIE OFERT
1. Oferta powinna byczlozona w terminie do dnia 14 lipca 2014 roku wjednej z form:

• pisemnej na adres Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, 85-018
Bydgoszcz, ul. Piotra Skargi 2 (sekretariat - pok6j nr 22);

• faxem na nr 52 5826469;
• elektronicznie na adres e-mail: sekretariat{5)wios.bydgoszcz.pi

2. Oferty zto2one po terminie nie beda. rozpatrywane.
3. Wykonawca moze przed uplywem terminu sktadania ofert zmienic tub wycofac swoja. oferte.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj^cy moze z^dac od Wykonawc6w wyjasniert

dotyczqcych tresci zlozonych ofert.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Zamawiaj^cy wybierze Wykonawce, ktbry zaproponuje najkorzystniejszg oferte i zawrze z nim umowe.
W zata/;zeniu og6lne warunki umowy.
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WIOS-WAT.2601.46.2014 Zalacznik nr 1

Ogolne warunki umowy

§1
Zamawiajacy powierza a Wykonawca zobowiazuje si9 do wykonania opracowania raporlu z badah
prekursorow ozonu prowadzonych na stacji monitoringu powietrza ,,Zielonka" w Borach Tucholskich
w 2014 roku, zwanego dalej raportem, obejmujacego:
1) weryfikacje danych pomiarowych z 2014 roku,
2) zestawienie wynikow oznaczeri wykonywanych na stacji monitoringu powietrza ,,Zielonka" w

Borach Tucholskich w szczegolnosci lotne zwiazki organiczne wyszczegolnione w zalaczniku nr 4
do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 13 wrzesnia 2012 r. w sprawie dokonywania oceny
poziomow substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1032): etan, etylen, acetylen, propan,
propylen, n-butan , i-butan, 1-buten, trans-2-buten, cis-2-buten, 1,3-butadien, n-pentan, i-pentan, 1-
penten, cis 2-penten, trans-2-penten, izopren, n-heksan, i-heksan n-heptan, n-oktan, i-oktan,
benzen, toluen, etyfobenzen, m-ksylen, p-ksylen, o-ksylen, 1,2,4-trimetylobenzen, 1,2,3-
trimetylobenzcn, 1,3,5-trimetylobenzen, formaldehyd,

3) ocene i interpretacje^ uzyskanych wynikow otrzymanych na stacji monitoringu powietrza
,,Zlelonka" w Borach Tucholskich zawierajacq:
a) zmiennosci dobowe poszczegolnych zwi^zkow zaleznosci od warunkow meteorologicznych,
b) zmiennosci sezonowe zwiqzkow w zaleznosci od pory roku,
c) uwzglednienie aspektu wzajemnej zaleznosci zwiazkow o roznym pochodzeniu (lacznie z

tlenkami azotu oraz tlenkiem wegla),
d) ocene wplywu otrzymanych stezeri zwiazkow prekursorow ozonu na tworzenie ozonu

atmosferycznego,
e) podsumowanie dotychczasowych wynikow.

§2
1. Zamawiaj^cy zapewni Wykonawcy dostep do danych pomiarowych oznaczeri wykonywanych na

stacji monitoringu powietrza ,,Zielonka" w Borach Tucholskich, zwanych dalej danymi.
2. Wykonawca zobowiazuje sie dostarczyc przedmiot umowy okreslony w §1 do siedziby

Zamawiajacego w Bydgoszczy w dwoch egzemplarzach oraz w formie elektronicznej w formacie
edytowalnym na pfytce CD/DVD w terminie do dnia 30 pazdzieraika 2014 r.

3. Odbior przedmiotu umowy okreslonego w §1 zostanie potwierdzony protokotem odbioru
podpisanym przez przedstawicieli stron w siedzibie Zamawiajacego.

§3
1. Wykonawca oswiadcza, ze przenosi na mocy niniejszej umowy na Zamawiajqcego autorskie

prawa majatkowe do raportu na nastepujacych polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania raportu,
2) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktorych raport utrwalono,
3) w zakresie rozpowszechniania raportu w sposob inny niz okreslony w pkt 2.

2. Wykonawca ma prawo do wykorzystania danych zawartych w raporcie w pracach naukowo-
badawczych oraz publikacjach, z zastrzezeniem ust. 3.

3. Wykonawca gwarantuje, ze w przygotowanych przez Wykonawcy publikacjach i prezentacjach
wykorzystujqcych dane zawarte w raporcie, bed^ one oznaczane adnotacjq: ,,Zrodto danych:
Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy".

§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1, przeniesienie praw wlasnosci egzemplarzy,

o ktorych mowa w §2 ust. 2, i praw autorskich do raportu zgodnie z §3, Zamawiajacy
zobowiazuje sie do uiszczenia na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia w wysokosci zl
(slownie: ). Podana kwota zawiera podatek VAT w obowiazujqcej wysokosci.



2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty wynikajace z wykonania
niniejszej umowy.

3. Zaplata wynagrodzenia nastapi na podstawie faktury VAT wystawionej po dostarczeniu
przedmiotu umowy zgodnie z §2 ust.2 i sporzadzeniu protokohi, o ktorym mowa w §2 ust. 3, w
terminie 30 dni od otrzymania faktury VAT przez Zamawiajacego przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy podany na tej fakturze.

4. Dniem zaplaty bedzie dzien obciazenia rachunku Zamawiajacego.
5. Wykonawca zobowiazuje si? do terminowego regulowania naleznosci podatkowych

(podatekVAT) zwiazanych z wystawiona dla Zamawiajacego fakturq VAT oraz do zaplaty
Zamawiajacemu odszkodowania w przypadku nieprawidlowego wystawienia faktury VAT,

6. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest* ptatnikiem podatku VAT, nr NIP

§5
1. Wykonawca zobowiazany jest do uiszczenia na rzecz Zamawiajacego kary umownej w

wysokosci 1% wynagrodzenia, o ktorym mowa w §4 ust. 1, w przypadku niedotrzymania przez
Wykonawcy terminu, o ktorym mowa w §2 ust. 2, za kazdy dzieri opoznienia.

2. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce ktoregokolwiek z
obowiazkow, o ktorych mowa w §2 ust. 2 i w §3 ust. 3 Wykonawca bedzie zobowiazany do
zaplaty Zamawiajacemu kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w §4
ust. 1.

3. W przypadku poniesienia przez Zamawiajacego szkody przewyzszajacej wysokosc ktorejkolwiek
z kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, Zamawiajacy bedzie upowazniony do zadania
odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogolnych.

4. Wykonawca wyraza zgod? na potracenie kar umownych naleznych Zamawiajacemu z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§6
W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidziec w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze
odstapic od umowy w terminie 30 dni od powzi^cia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytuhi wykonania czesci
umowy stosownie do przepisu art. 145 ust.l i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowieii
publicznych (Dz.U. z 20I3r., poz. 907 z pozn zm.).

§7
1. Zamawiajacy ma prawo kontrolowac sposob wykonywania przedmiotu umowy przez

Wykonawcy.
2. Zamawiajacemu przysluguje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem

natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Wykonawcy postanowien niniejszej umowy.

§8
Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.

§9
1. W sprawach nie uregulowanych umowa majq odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego.
2. Ewentualne spory strony poddaja pod rozstrzygniecie wlasciwego rzeczowo sadu w Bydgoszczy.

§10
sporzadzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

*nie potrzcbfte skresln
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