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1. NAZWA ORAZ ADRESZAMAWIAJACEGO

INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA
WOJEW6DZKI INSPEKTORAT OCHRONY 6RODOWISKA W BYDGOSZCZY
85-018 Bydgoszcz, ul. Piotra Skargi 2
Telefon: 52 5826466, Fax: 52 5826469
www.wios.bydgoszcz.pl
zwany dale] w SIWZ Zamawiaj^cym.

Osobv upowaznione do kontaktbw:
Matgorzata Nowicka - malqorzata.nowicka@wios.bvdgoszcz.pl

tel. 52 582-64-66 do 68 wew.249
Waldemar Baczynski - waldemar.baczynskifSjwios.bydqoszcz.pl

tel. 52 582-64-66 do 68 wew.225

2. POSTEPOWANIE

2.1 Postepowanie o udzielenie zambwienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowieh publicznych (Dz.U. z 2015 r, poz. 2164 z pozn. zm.), zwanej dalej ,,Pzp".

2.2 Wartosc szacunkowa zam6wienia nie przekracza wyrazonej w ztotych rownowartosci kwoty
135 000 euro.

2.3 Postepowanie jest prowadzone wjezyku polskim.
2.4 Postepowanie oznaczone jest nazwa. ,,Dostawa odczynnikow".

Znak: WIOS-SSZP.272.03.2016.

2.5 Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie powinna powotywac sie na powyzsze
oznaczenie.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1 Zamawiaja,cy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych.
Postepowanie zostato podzielone na 2 zadania:

Zadanic
1
2

Ogolny opis zamowienia
Wzorce do chromatografii gazowej

Modyfikatory matrycy

llo^c
2 poz.
2 poz.

CPV
33696500-0
33696500-0

3.2 Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia.
CPV: 38400000-9

Zadanie 1
Dostawa wzorcow do chromatografii gazowej:

L.p.

1.

2.

Wzorce do chromatografii gazowej

n-dodekan

n-pentatriakontan

Hose

1 x 5 ml

1 x 20 mg
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Dodatkowe ushigi i dostawy wymagane do zamowienia:
1. Przydatnosc do uzycia (waznosc) nie moze bye krotsza niz 12 miesiecy liczone od dnia

ich dostarczenia.
2. Wliczony w cene transport do siedziby WIOS w Bydgoszczy.
3. Odczynniki musza, posiadac certyfikat jakosci, czystosc min. 98 %.
4. Termin dostawy - maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Zadanie 2
Dostawa modyfikatorow matrycy do analiz sladowych AAS:

L.p.

1.

2.

Modyfikator matrycy (sktad w 5 pi roztworu)

0,015mgMg(N03)2

0,005 mg Pd + 0,003 mg Mg(NO3)2

Nose

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 18 miesiecy liczone od dnia

ich dostarczenia.
2. Wliczony w cene transport do siedziby WIO6 w Bydgoszczy.
3. Odczynniki musza, posiadac swiadectwo jakosci.
4. Termin dostawy - maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Wszystkie znaki towarowe lub pochodzenie zostafy uzyte ze wzgledow organizacyjnych w celu
okreslenia norm i parametrow, Zamawiaja.cy dopuszcza sktadanie ofert rownowaznych.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin wykonania zamowienia - w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

5. WARUNKI UDZ1ALU W POST^POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

5.1 O udzielenie zamowienia moga, sie ubiegac Wykonawcy, ktorzy:

5.1.1 spetniaja. warunki dotycz^ce:
5.1.1.1 posiadania uprawnieh do wykonywania okreslonej dziatelnosci lub czynnosci,

jezeli przepisy prawa naktadaja. obowia,zek ich posiadania;
5.1.1.2 posiadania wiedzy i doswiadczenia;
5.1.1.3 dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamowienia;

5.1.1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej;

5.1.2 nie podlegaj$ wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp.

5.2 Opis sposobu dokonania oceny spetniania warunkbw.
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5.2.1 Ocena spetnienia warunkow wymienionych w pkt 5.1.1 zostanie dokonana na podstawie
oswiadczenia Wykonawcy potwierdzaj^cego spetnianie warunkow okreslonych w art. 22
ust. 1 Pzp.

5.2.2 Brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy Pzp zostanie ustalony na podstawie oswiadczeh i dokumentow Wykonawcy
wymienionych w pkt 6.1.3 do 6.1.6.

5.3 Z postepowania o udzielenie zamowienia, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp,
wykluczeni zostana. Wykonawcy, ktorzy naleza.c do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentbw (Dz.U. 2015 poz. 184 z
pozn. zm.), ztozq odrebne oferty, chyba ze wykaz^, ze istnieja.ce miedzy nimi powiqzania nie
prowadza. do zachwiania uczciwej konkurencji pomiedzy Wykonawcami w postepowaniu o
udzielenie zambwienia.

Brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy Pzp zostanie ustalony na podstawie ztozonej przez Wykonawce listy podmiotow
nalez$cych do tej samej grupy kapitatowej, albo informacji o tym, ze Wykonawca nie nalezy do
grupy kapitatowej.

5.4 Na podstawie art. 24 ust. 2a Pzp, Zamawiajqcy wykluczy z postepowania o udzielenie
zamowienia Wykonawce, ktory w okresie 3 lat przed wszczeciem postepowania, w sposob
zawiniony powaznie naruszyt obowiqzki zawodowe, w szczegolnosci, gdy Wykonawca w wyniku
zamierzonego dziatania lub raz^cego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat
zamowienie, co zamawiaja.cy jest w stanie wykazac za pomoca. dowolnych srodkow
dowodowych. Zamawiaja.cy nie wykluczy z postepowania o udzielenie zamdwienia Wykonawcy,
kt6ry udowodni, ze podĵ t konkretne srodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, kt6re maja^
zapobiec zawinionemu i powaznemu naruszaniu obowia.zkow zawodowych w przysztosci oraz
naprawit szkody powstate w wyniku naruszenia obowi^zkow zawodowych lub zobowia,zat sie do
ich naprawienia.

5.5 Wykonawca moze polegac na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamowienia, zdolnosciach finansowych lub ekonomicznych innych
podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego la.cza^cych go z nimi stosunkow.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowia.zany jest udowodnic Zamawiajqcemu, iz bedzie
dysponowat tymi zasobami w trakcie realizacji zamowienia, w szczegblnosci przedstawiaj^c w
tym celu pisemne zobowi^zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobow na potrzeby wykonania zamowienia.

Ocena spefniania warunkow udziatu w postepowaniu zostanie dokonana wg formuty ,,spetnia -
nie spetnia" na podstawie oswiadczeh i dokumentow, jakie maja. dostarczyc Wykonawcy w celu
potwierdzenia spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu okreslonych powyzej.

6. WYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W
CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP.

6.1 Dokumenty i oswiadczenia, kt6re nalezy ztozyc w postepowaniu:

6.1.1 Formularz oferty- wzor stanowi zata.cznik nr 1 do siwz;

6.1.2 oswiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu okreslonych w
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art. 22 ust. 1 Pzp - zatqcznik nr 2 do siwz,

6.1.3 oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust. 1 Pzp - zatqcznik
nr 3 do siwz;

6.1.4 aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja. wpisu do rejestru lub
ewidencji, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania
ofert,

6.1.5 aktualne zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzaj^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 miesiqce przed uptywem terminu sktadania ofert;

6.1.6 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 ofert;

6.1.7 lista podmiot6w nalezqcych do tej samej grupy kapitatowej, do ktorej nalezy
wykonawca, o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp albo informacja o tym, ze
wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowej (zat^cznik nr4 do SIWZ);

6.1.8 W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotow na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowia_zany jest udowodnic
Zamawiaj^cemu, iz bedzie dysponowat tymi zasobami w trakcie realizacji
zamowienia, w szczegolnosci przedstawiaj^c w tym celu pisemne zobowia/anie tych
podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobbw na potrzeby
wykonania zamowienia;

6.1.9 Petnomocnictwo - nalezy dotqczyd do oferty, w przypadku, gdy oferta zostata
podpisana przez osobe inn^ niz wymieniona w odpisie z wtasciwego rejestru lub
innym dokumencie wskazuja_cym sposbb reprezentacji Wykonawcy. Petnomocnictwo
winno bye ztozone w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem
przez notariusza;

W przypadku, gdy oferta, sktadana przez wspolnikow spotki cywilnej, podpisana
zostanie przez wszystkich wsp6lnikow spotki, petnomocnictwo nie jest wymagane.
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WYKONAWCY ZAGRANICZNI

6.1.10 Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o kt6rych mowa w punktach 6.1.4 -
6.1.6 - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, potwierdzaja_ce odpowiednio, ze:

6.1.10.1 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci - wystawione nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skfadania ofert,

6.1.10.2 nie zalega z uiszczaniem podatkow, optet, 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 - wystawione nie
wczesniej niz 3 miesia_ce przed uptywem terminu sktadania ofert;

6.1.11 Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym wykonawca ma
siedzibe 'ub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentow, o ktorych mowa w
pkt 6.1.10, zastepuje sie je dokumentem zawieraj^cym oswiadczenie, w kt6rym
okresla sie takze osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, ztozone przed
wfasciwym organem sajdowym, administracyjnym albo organem samorza,du
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, tub przed
notariuszem - terminy okreslone w tym punkcie maja. odpowiednie zastosowanie.

6.1.12 Petnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku, gdy oferta zostata podpisana
przez osobe(y) innate) niz wymieniona(e) w odpisie z wtesciwego rejestru lub innym
dokumencie wskazuja_cym sposbb reprezentacji Wykonawcy/6w.

6.2 Wykonawcy wspolnie ubiegajqcy sie o udzielenie zamowienia (spotka cywilna,
konsorcjum itp.)

6.2.1 Wykonawcy moga, wspolnie ubiegad sie o udzielenie zamowienia (np. wspblnicy
spotki cywilnej, cztonkowie konsorcjum).
W takim przypadku, zgodnie z art. 23 Pzp, wykonawcy ustanawiaja_ Petnomocnika do
reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania
w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Wowczas do oferty nalezy zat^czyc stosowne petnomocnictwo w oryginale lub
notarialnie poswiadczonej kopii.

6.2.2 W przypadku wspolnego ubiegania sie wykonawcow o udzielenie niniejszego
zamowienia, warunki udziatu w postepowaniu okreslone w pkt 5.1.1 wykonawcy
mog3 spetniac ta.cznie {wystarczy, zeby warunek spelnial jeden z wykonawcow
wspolnie ubiegaja.cych sie o udzielenie zambwienia), natomiast badanie braku
podstaw do wykluczenia okreslonych w pkt 5.1.2 i 5.3 przeprowadzane bedzie w
odniesieniu do kazdego z wykonawcow indywidualnie.

W przypadku, gdy o udzielenie zamowienia wykonawcy ubiegaja. sie wspolnie, w6wczas:
- oswiadczenia/dokumenty wymienione w punktach 6.1.1 - 6.1.2 moga. ztozyc
wspolnie,
- oswiadczenie oraz dokumenty wymienione w punktach 6.1.3 - 6.1.7, winni zlozyc
indywidualnie.
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7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA Sl^ Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW

7.1 Wszelkiego rodzaju oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiaj^cy i
Wykonawcy przekazuja, poczta^ elektroniczna, na adres:
malgorzata.nowicka@wios.bydqoszcz.pl lub waldemar.baczynski(5?wi os.bydqoszcz.pl lub w
formie faksu na nr 52 582-64-69.
Kazda ze stron na za.danie drugiej potwierdza niezwtocznie fakt otrzymania pisma w formie
elektronicznej lub faksowej.

7.2 Wykonawca moze zgtosic wniosek o przekazanie siwz wraz z zat^cznikami. Siwz zostanie
przestana nie pozniej niz w ci$gu 5 dni od zgloszenia wniosku na adres podany we wniosku
lub mozna odebrac osobiscie w siedzibie Zamawiaja.cego w Bydgoszczy przy ul. P. Skargi 2,
pokoj 33 II pietro.

8. WYMAGANIADOTYCZACEWADIUM

Zamawiaja_cy nie wymaga wniesienia wadium.

9. TERMINZWIAZANIA OFERTA

Wykonawcy beda. zwiqzani oferta. przez okres 30 dni. Bieg terminu zwi^zania oferta. rozpoczyna sie
wraz z uptywem terminu sktadania ofert, o kt6rym mowa w punkcie 11.2 SIWZ.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

10.1 Wymagania ogolne

10.1.1 Oferta musi bye ztozona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi
w niniejszej siwz.

10.1.2 Oferte nalezy sporz^dzic w jezyku polskim, w spos6b czytelny na komputerze,
maszynie lub pismem odr^cznym. Wymagane specyfikacj^ dokumenty i
oswiadczenia sporza.dzone w jezyku obcym powinny bye ztozone wraz z
ttumaczeniem najezyk polski.

10.1.3 Formularz oferty oraz dokumenty sporzajdzane przez Wykonawce powinny bye
podpisane przez osoby upowaznione do sktadania oswiadczen woli w imieniu
Wykonawcy. W przypadku, gdy oferte podpisuja. osoby, ktorych upowaznienie do
reprezentacji nie wynika z dokumentow rejestrowych zat^czonych do oferty, wymaga
sie, aby Wykonawca dota.czyt do oferty oryginat petnomocnictwa do podpisania oferty
lub jego kopi§ poswiadczona. przez notariusza.

10.1.4 Wszystkie kartki oferty powinny bye trwale spiete i ponumerowane.

10.1.5 Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w ktorych Wykonawca naniost poprawki byty
parafowane przez osobe podpisuja,ca. oferte.

10.1.6 Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi^zane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
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10.2 Opakowanie oferty

Wykonawca powinien umiescic oryginat oferty wraz z wymaganymi dokumentami
wjednym, nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposob trwaty, zamknietym opakowaniu
zaadresowanym na adres Zamawiajqcego i zawierajqcym oznaczenie:

,,Oferta na Dostaw? odczynnikow, nie otwierac przed 17.03.2016 r. godz. 12.30".

Na kopercie nalezy podac nazwe i adres Wykonawcy, by umozliwic zwrot oferty w przypadku
dostarczenia jej Zamawiajqcemu po terminie.

10.3 Tajcmnica przedsiebiorstwa

Jezeli Wykonawca zastrzega, ze informacje objete tajemnica. przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie moga, bye udostepniane, informacje te
nalezy umiescic w oddzielnej kopercie wewn^trz opakowania oferty, oznaczonej napisem:
"Informacje stanowia.ee tajemnice przedsiebiorstwa". Informacje o zastrzezeniu dokumentow
stanowi^cych tajemnice przedsiebiorstwa nalezy podac rowniez w formularzu oferty.

10.4 Zmiana lub wycofanie oferty

10.4.1 Wykonawca moze wprowadzic zmiany w zlozonej ofercie lub j^ wycofac, pod
warunkiem, ze uczyni to przed terminem sktadania ofert. Zarowno zmiana, jak
i wycofanie oferty wymagaj^ formy pisemnej. Zmiany dotycza.ce tresci oferty powinny
bye przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposob co oferta.
Dodatkowo opakowanie, w ktorym jest przekazywana zmieniona oferta nalezy
opatrzyc napisem "ZMIANA".

10.4.2 Pisemne oswiadczenie o wycofaniu oferty powinno bye opakowane
i zaadresowane w ten sam sposob jak oferta. Dodatkowo opakowanie,
w ktorym jest przekazywane to powiadomienie nalezy opatrzyc napisem
'WYCOFANIE".

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKtADANIA I OTWARCIA OFERT

11.1 Oferte nalezy zlozyc w siedzibie Zamawiaj^cego: ul. P. Skargi 2 85-018 Bydgoszcz w
sekretariacie - pok. nr 22, I pietro.

11.2 Termin sktadania ofert uptywa w dniu 17.03.2016 r., godz. 12.00.

11.3 Otwarcie ofert nastapi w dniu 17.03.2016 r. godz. 12.30 w siedzibie Zamawiaj^cego:
ul. P. Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz pok6j nr 33 II pietro.

11.4 Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajqcy poda kwote, jaka. zamierza przeznaczyc
na sfinansowaniezamowienia.



W1OS-SSZP.272.03.2016

11.5 Wykonawcy mog$ uczestniczyc w publicznym otwarciu ofert. W przypadku nieobecnosci
Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiaj^cy przesle Wykonawcy, na jego wniosek,
informacje z otwarcia ofert.

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

12.1 Cena oferty oznacza cene brutto (zawiera podatek VAT).

12.2 Cene oferty wykonawca podaje w ztotych polskich z doktadnosciq co do grosza.

12.3 Umowa bedzie zawarta z cenq wyrazon^ w ztotych polskich i rozliczana
w ztotych polskich.

12.4 Wykonawca jest zobowiqzany do uwzglednienia w cenie wszystkich kosztow niezbednych do
wykonania przedmiotu zamowienia.

13. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE Sl^ KIEROWAL PRZY WYBORZE
OFERTY, ICH ZNACZENIE I SPOSOB OCENY

Przy ocenie ofert Zamawiaja_cy bedzie sie kierowat nastepuja.cymi kryteriami:

1) cena - znaczenie kryterium 90 %

2) termin realizacji -znaczenie kryterium 10 %

Zostanie wybrana oferta, ktora przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i terminu realizacji w
oparciu o nastepuj^cy algorytm:

O = K1 + K2
gdzie:

O - oferta
K1 - liczba punktow przyznanych Wykonawcy w kryterium cena
K2 - liczba punktow przyznanych Wykonawcy w kryterium termin realizacji

W kryterium cena(K1) punkty zostana, obliczone zgodnie z nastepuja.cym wzorem:

cena oferty najnizszej

liczba punktow oferty ocenianej = x 90% x 100

cena oferty ocenianej

W kryterium termin realizacji (K2) punkty zostana. obliczone zgodnie z nastepujqcym wzorem:

Najkr6tszy termin reatizacji
sposrod ztozonych ofert

liczba punktow oferty ocenianej = x 10%x100

termin realizacji
oferty ocenianej
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Maksymalny termin realizacji zamowienia wynosi 30 dni. Jezeli wykonawca pozostawi
niewypeJnione miejsce w Formularzu oferty, w miejscu gdzie nalezy wpisac termin realizacji,
wowczas Zamawiaja.cy uzna, ze termin realizacji wynosi 30 dni.

14. FORMALNOSCI, JAKIE NALEZY DOPELNIC W CELU ZAWARCIA UMOWY

14.1 Z Wykonawcy, ktorego oferta zostata uznana za najkorzystniejsza. w rozumieniu Pzp,
zostanie zawarta umowa, zgodnie z Ogolnymi warunkami umowy, ktbre stanowia. zatqcznik
nr 5 do siwz.

14.2 W przypadku zawierania umowy przez osoby(e) inne niz Wykonawca beda^cy osoba. fizyczn$
albo inne niz umocowane do reprezentowania Wykonawcy wskazane we wtasciwym
rejestrze, wymagane bedzie ztozenie petnomocnictwa do zawarcia umowy, chyba ze
umocowanie wynika z pefnomocnictwa dofa.czonego do oferty.

15. UMOWA W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

15.1 Zamawiajqcy, w trybie art. 144 ust. 1 Pzp przewiduje mozliwosc zmian postanowieri zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku wystqpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej:

15.1.1 W przypadku wystapienia zjawisk zwiqzanych z dziataniem sity wyzszej np.
wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktorego
nie mozna bylo przewidziec, w szczegolnosci zagrazaja^cego bezposrednio zyciu lub
zdrowiu ludzi lub grozqcego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach oraz
zmianami przepisow prawa. Zmiana postanowien umowy moze dotyczy6 m.in.
zmiany zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia, terminu realizacji itp.

15.1.2 W przypadku wystqpienia problemow finansowych po stronie Zamawiaja.cego z
przyczyn od niego niezaleznych. Zmiana postanowieri umowy moze dotyczyc m.in.
zmiany zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia, terminu realizacji itp.

15.1.3 W przypadku zaprzestania produkcji przez producenta oferowanego przez
Wykonawce asortymentu, jesli Wykonawca pomimo dotozenia nalezytej starannosci
nie mogt uzyskac takiej informacji do chwili zawarcia umowy.

15.1.4 W przypadku odsta,pienia na wniosek Zamawiaj^cego od realizacji czesci
zamowienia i zwiazanej z tym zmiany wynagrodzenia lub zmiany terminu wykonania
zamowienia, pod warunkiem wystapienia obiektywnych okolicznosci, ktorych
Zamawiaja.cy nie mogt przewidziec na etapie przygotowania postepowania, a kt6re
powodujq, ze wykonanie przedmiotu zambwienia bez ograniczenia zakresu
zamowienia lub brak zmiany terminu wykonania zamowienia powodowatoby dla
Zamawiaj^cego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony eel realizacji przedmiotu
zamowienia i zwia.zane z tym racjonalne wydatkowanie srodkow.

15.2 Nie stanowi^ istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Pzp w szczegolnosci zmiany.
15.2.1 danych teleadresowych,
15.2.2 siedziby lub nazwy, NIP, REGON, osob reprezentuja,cych strony,
15.2.3 oczywiste omytki pisarskie.
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16. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYStUGUJACYCH WYKONAWCOM
W TOKU POST^POWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

16.1 Wykonawcy i innym osobom, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamowienia
oraz poniost lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiaja^cego przepisow
Pzp, przystuguja. srodki ochrony prawnej szczegotowo opisane w art. 179-198g Pzp.
Zastosowanie maj$ srodki ochrony prawnej okreslone w dziale VI ustawy Prawo zamowieri
publicznych.

16.2 W przedmiotowym postepowaniu odwotanie przystuguje wyta^cznie wobec czynnosci:

16.2.1 opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu;

16.2.2 wykluczenia odwotujqcego z postepowania o udzielenie zamowienia;

16.2.3 odrzucenia oferty odwotujqcego.

16.3 Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej (KIO) w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektroniczny weryfikowanym za pomoca,
waznego kwalifikowanego certyfikatu.

16.4 Wykonawca wnosz^cy odwotanie przesyta kopie odwotania Zamawiaja.cemu przed uptywem
terminu do wniesienia odwotania w taki sposob, aby mogt on zapoznac sie z jego trescia.
przed uptywem tego terminu.

16.5 Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowac
Zamawiaja.cego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynnosci podjetej przez niego lub
zaniechaniu czynnosci, do ktorej jest on zobowia.zany na podstawie ustawy Pzp, na ktore nie
przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

Zatsjczniki do SIWZ:

Zata.cznik nr 1 - Formularz oferty
Zata.cznik nr 2 - Oswiadczenie o spetnianiu warunk6w udziatu w postepowaniu okreslonych w

art. 22 ust. 1 Pzp
Zatqcznik nr 3 - Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust. 1 Pzp
Zata.cznik nr 4 - Informacja o przynaleznosci Wykonawcy do grupy kapitatowej
Zata.cznik nr 5 - Ogolne Warunki Umowy
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Zal^cznik nr 1 do siwz

FORMULARZ OFERTY

Zamawiaja.cy: INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA
WOJEWODZKI INSPEKTORAT OCHRONY
6RODOWISKA W BYDGOSZCZY
ul. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz

Nazwa zamowienia: ..Dostawa odczynnikow"

Nazwa wykonawcy/wykonawcow w przypadku oferty wspolnej:

Ad res:

NIP: e-mail:

telefon: . telefaks:

w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na ..Dostawe odczynnikow" oswiadczam/y,
ze:

1. sktadam/y oferte na wykonanie zamowienia i w przypadku jej wybrania zobowia^zuje/my sie do
wykonania zamowienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia, w tym w ,,Og6lnych warunkach umowy" za kwote:

1.1 zadanie 1:

cena netto z\: )

podatek VAT zt (stownie: )

cena brutto zt (stownie: )

Termin realizacji: dni (maksymalnie 30 dni)



1.2 zadanie 2.

cena netto z\: )

podatek VAT zt (stownie: )

cena brutto zt {stownie: )

Termin realizacji: dni (maksymalnie 30 dni)

2. Nastepuja.ce czesci zamowienia zamierzam/y powierzyc podwykonawcom:

3. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwia/anych niniejsza. oferta, na czas wskazany w SIWZ, tj. 30
dni od uptywu terminu sktadania ofert.

4. Oswiadczamy, ze na zakupione czesci i ich wymiane udzielamy Kupuja.cemu, niezaleznie od
uprawnieri z tytutu rekojmi, gwarancji na okres miesiecy licza.c od dnia podpisania
protokotu odbioru, o ktorym mowa w siwz.

miejscowosc, data

podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji wykonawcy
(czytelny lub np. z pieczecia. imienna.)



Zat^cznik nr 2 do siwz

OSWIADCZENIE

o spetnieniu warunkow udziatu w post^powaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowieh publicznych (Dz.U. z 2015 r, poz. 2164 z pozn. zm.).

Przystepuja_c do postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na ,,Dostawe odczynnikow",
znak:WIO£-SSZP.272.03.2016.
prowadzonego przez INSPEKCJ^ OCHRONY 6RODOWISKA WOJEW6DZKI INSPEKTORAT
OCHRONY SRODOWISKA W BYDGOSZCZY, ul. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz,

w imieniu.

(nazwa Wykonawcy lub Wykonawcow)

Oswiadczam{y), ze spetniam(y) warunki udziatu w post^powaniu dotycz^ce:

a. posiadania uprawnieh do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa naktadaja^ obowia.zek ich posiadania,

b. posiadania wiedzy i doswiadczenia;

c. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia;

d. sytuacji ekonomicznej i finansowej,

i opisane przez Zamawiaj^cego w siwz.

podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji wykonawcy

{czytelny lub np. z pieczecia. imiennaj

dn.



Zatqcznik nr 3 do siwz

OSWIADCZENIE

o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieri publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z pozn. zm.)

Przystepuja_c do postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na ,,Dostawe odczynnikow".
znak:WIO£-SSZP.272.03.2016, prowadzonego przez INSPEKCJ^ OCHRONY SRODOWISKA
WOJEW6DZKI INSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA W BYDGOSZCZY, ul. Piotra Skargi 2, 85-
018 Bydgoszcz,

w imieniu.

(nazwa Wykonawcy lub Wykonawcow)

Oswiadczam(y), ze nie podlegam(y) wykluczeniu z postepowania na podstawie z art. 24 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieri publicznych.

podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji wykonawcy
(czytelny lub np. z piecz^cia. imienna.)

dn.



Zata.cznik nr 4 do siwz

INFORMACJA O PRZYNALEZNOSCI WYKONAWCY DO GRUPY KAPITALOWEJ

Przystepuja^c do postepowania o udzielenie zamowienie publicznego na ,,Dostawe odczynnikow".
prowadzonego przez INSPEKCJ^ OCHRONY 6RODOWISKA WOJEW6DZKI INSPEKTORAT
OCHRONY SRODOWISKA W BYDGOSZCZY, ul. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz,

w imieniu.

(nazwa Wykonawcy lub Wykonawcow)

informujs, ze podmiot, ktory reprezentuje:

L! nie nalezy do grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamowieh

publicznych *

D nalezy do grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamowieh

publicznych.

Wzaf^czeniu skladam liste podmiotow naleza.cych do tej same] grupy kapitatowej*

*) nalezy zaznaczyc wlasciwy kwadrat

,,dn.

podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji wykonawcy
(czytelny lub np. z pieczecisj imienna.)

''Przez grup$ kapitaiowq rozumie sie wszystkich przedsiqbiorcow, ktorzy sq kontrolowani w sposob
bezposredni lub posredni przez jednego przedsiebiorce, w tym rowniez tego przedsiebiorce - art. 4 pkt
14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz.U. z 2015, poz. 184 z
pozn. zm.).



LISTA PODMIOTOW NALEZACYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ

Przedsiebiorcy wchodzqcy w sktad grupy kapitatowej

Lp. Nazwa/imie i nazwisko przedsiebiorcy
(zgodna z nazwq widnieja,ca_ we wtasciwym rejestrze lub

ewidencji)

Adres

dn.

podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji wykonawcy
{czytelny lub np. z pieczecia. imienna.)
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Zata.cznik nr b

OGOLNEWARUNKI UMOWY

§1
Sprzedaja.cy sprzedaje, a Kupuja.cy nabywa odczynniki, ktorych rodzaj, ilosc oraz ceny
okresla zata.cznik do niniejszej umowy, zwane dalej odczynnikami.

§2
1. Sprzedawca zobowia.zany jest na wtasny koszt dostarczyc odczynniki na nastepuja_cych

zasadach:
1) do siedziby Kupuja.cego w ..................... ,
2) w terminie ........................................... ,
3) w dni powszednie tj. od poniedziatku do pia.tku do godz. 14.00,
4) dota_czyc do dostarczonych odczynnikow swiadectwo jakosci / swiadectwo wzorca

spetniaja.ce wymagania normy PN-EN ISO 17025:2005 i posiadaja.ce odniesienie
do wzorca wyzszego rzedu *.

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

§3
1. Cenaza przedmiot umowy okreslony w §1 wynosi ..................... zl{stownie: .................

2. Cena, o ktorej mowa w ust. 1, uwzglednia:
1) wykonanie zobowi^zah, o ktorych mowa w §2 ust. 1,
2) obowia.zuja,cy podatek VAT.

3. Kupuja.cy zobowi^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 Kupuja_cego przelewem na konto
podane w tej fakturze.

4. Dniem zaptaty bedzie dzieri obcia.zenia rachunku Kupuja.cego.
5. Sprzedawca zobowia,zuje sie do terminowego regulowania naleznosci podatkowych

(podatek VAT) zwia.zanych z wystawiona. dla Kupuj^cego faktury VAT oraz do zaptaty
Kupujqcemu odszkodowania w przypadku nieprawidtowego wystawienia faktury VAT.

6. Sprzedawca oswiadcza, ze jest/nie jest * ptetnikiem podatku VAT, nr NIP ...............

§4
Sprzedawca oswiadcza, ze:

1) dostarczone odczynniki beda. 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 zapfaty Kupuj^cemu kary umownej w wysokosci 3% ceny, o ktorej mowa w §3 ust. 1,
za kazdy dzieri opoznienia.

2. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Sprzedawce
ktoregokolwiek z obowia,zkow okreslonych w §2 ust. 1, Sprzedawca bedzie zobowia.zany
do zaptaty Kupuj^cemu kary umownej w wysokosci 10% ceny, o ktorej mowa w §3 ust.1.

3. W przypadku poniesienia przez Kupuj^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 uzupetniaj^cego na zasadach
ogolnych.

4. Sprzedawca wyraza zgode na potra.cenie kar umownych z naleznej mu ceny.

1
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Zata_cznik nr

§6
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powoduj^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.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, Sprzedawca moze za.dac wyta.cznie zaptaty naleznej
mu z tytutu wykonania czesci umowy.

§7
Zmiany umowy wymagaja. 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 sa,du

w Bydgoszczy.

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

* - niepotrzebne skreslic

'npublicznych

;
RADCA

Anita tyieltarek
Bd.58?


