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Bydgoszcz: Zamowienie na dostawe odczynnikow laboratoryjnych
Numer ogtoszenia: 110521 - 2014; data zamieszczenia: 22.05.2014
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogtoszenia: obowiqzkowe.
Ogloszenie dotyczy: zambwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
1.1) NAZWA I ADRES: Inspekcja Ochrony Srodowiska Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w
Bydgoszczy , ul. ks. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 5826466, faks 052
5826469.
Adres strony internetowej zamawiajqcego: http://www.wios.bydgoszcz.pi/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJA.CEGO: Administracja rzqdowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
11.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
11.1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiaja.cego: Zamowienie na dostawy odczynnikow
laboratoryjnych.
11.1.2) Rodzaj zamowienia: dostawy.
11.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkoSci lubzakresu zamowienia: Przedmiotemzam6wieniajest
dostawa odczynnik6w laboratoryjnych o nastepujgcej charakterystyce: Zadanie 1 1 poz. Odczynnik do
chromatografii cieczowej Zadanie 2 1 poz. Material odniesienia Zadanie 3 2 poz. Odczynniki do chromatografii
jonowej Zadanie 4 3 poz. Materiaty odniesienia do chromatografii jonowej Zadanie 5 4 poz. Wzorce do
chromatografii jonowej Zadanie 6 1 poz. Wzorzec do chromatografii cieczowej Zadanie 7 5 poz.
Rozpuszczalniki do chromatografii cieczowej Zadanie 8 1 poz. Modyfikator matrycy do analiz sladowych AAS
Zadanie 9 1 poz. Roztw6r wzorcowy Zadanie 10 1 poz. Roztwbr wzorcowy kation6w do AAS Zadanie 11 1
poz. Referencyjne materiaty odniesienia Zadanie 12 3 poz. Referencyjne materiaty odniesienia Zadanie 13 1
poz. Odczynnik do analiz sladowych Zadanie 14 5 poz. Odczynniki do analiz sladowych.
11.1.6) Wspolny Stownik Zamowieri (CPV): 33.69.65.00-0.
11.1.7) Czy dopuszcza si? zlozenio oferty cz^sciowej: tak, liczba czesci: 14.
11.1.8) Czy dopuszcza si? ztozenie oferty wariantowej: nie.
11.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakohczenie: 25.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM.
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1)WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiaj^cy nie wymaga wniesienia wadium
111.2) ZALICZKI
111.3) WARUNKI UDZIAtU W POST^POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKOW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dzia*alnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa nakladaj^ obowiqzek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
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- na podstawie oswiadczenia wykonawcy, ze spelnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1
Ocena spelnienia warunk6w udzialu w postepowaniu zostanie dokonana wedlug
formuiy spelnia/nie spelnia: w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i
oswiadczeniach (wymaganych przez Zamawiajqcego i podanych w SIWZ)
dol^czonych do oferty.
111.3.2) Wiedza i doswiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spefniania tego warunku
- na podstawie oswiadczenia wykonawcy, ze spelnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1
Ocena speJnienia warunkbw udziatu w postepowaniu zostanie dokonana wedlug
formuiy spelnia/nie spelnia: w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i
oswiadczeniach (wymaganych przez Zamawiajqcego i podanych w SIWZ)
dot^czonych do oferty.
111.3.3) Potencjal techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
- na podstawie oswiadczenia wykonawcy, ze spelnia warunki okreslone w art. 22 ust 1
Ocena spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu zostanie dokonana wedtug
formuiy spetnia/nie spefnia: w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i
oswiadczeniach {wymaganych przez Zamawiaj^cego i podanych w SIWZ)
dol^czonych do oferty.
111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamowienia
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
- na podstawie oswiadczenia wykonawcy, ze spelnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1
Ocena spelnienia warunk6w udzialu w postepowaniu zostanie dokonana wedlug
formuiy spetnia/nie spelnia: w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i
oswiadczeniach (wymaganych przez Zamawiajqcego i podanych w SIWZ)
dolqczonych do oferty.
111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
- na podstawie oswiadczenia wykonawcy, ze spelnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1
Ocena spelnienia warunkdw udzialu w postepowaniu zostanie dokonana wedtug
formuiy spelnia/nie spelnia: w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i
oswiadczeniach (wymaganych przez Zamawiaj^cego i podanych w SIWZ)
dol^czonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEtNIANIA WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
111.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkow, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprocz oswiadczenia o spetnianiu warunkdw udziatu w postepowaniu nalezy przedtozyc:
111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 ustawy, nalezy
przedlozyc:
• oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji

o dzialalnosci

gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaj^ 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 wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu
o udzielenie zambwienia albo skladania ofert;
• aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzaja.ce, ±e wykonawca
nie zalega z optacaniem podatkbw, lub zaswiadczenie, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,

2z4

2014-05-22 14:50

Hle:///C:/Users/Uscr/AppData/[,ocal/Microsoft/Windows/Temporar...

odroczenie lub roztozenie na raty zaiegtych platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wtasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesiqce przed uptywem terminu sktadania
wniosk6w o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zam6wienia albo sktadania ofert;
• aktualne zaswiadczenie wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych

lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzaj^ce, ze wykonawca nie zalega z optacaniem
sktadek na Ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaiegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesi^ce przed uptywem
terminu sktadania wniosk6w o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
albo sktadania ofert;
• aktualnq informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskbw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zam6wienia albo sktadania ofert;
• aktualnq 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 wnioskbw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zambwienia albo sktadania ofert;
• aktualn^ informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i
11 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskbw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert;
• wykonawca powotuja^cy sie przy wykazywaniu spetniania warunkbw udziatu w postepowaniu na
zasoby innych podmiot6w, kt6re bedq braty udziat w realizacji czesci zam6wienia, przedktada takze
dokumenty dotycza_ce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okreslonym w pkt
Ml.4.2.
111.4.3) Dokumenty podmiotbwzagranicznych
Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedktada:
111.4.3.1) dokument wystawiony wkraju, w ktbrym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzajqcy, ±e:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu sktadania wnioskbw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o
udzielenie zam6wienia albo sktadania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatk6w, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne albo ze
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaiegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawiony nie wczesniej niz 3
miesi^ce przed uptywem terminu sktadania wniosk6w o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o
udzielenie zam6wienia albo sktadania ofert;
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zambwienie - wystawiony nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskbw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o
udzielenie zam6wienia albo sktadania ofert;
111.4.3.2)
• zaswiadczenie wtasciwego organu s^dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, ktorej dokumenty doryczq, w zakresie okreslonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskbw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zam6wienia albo sktadania ofert;
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• zaswiadczenie wtasciwego organu s^dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, kt6rej dokumenty dotycza., w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11
ustawy - wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wniosk6w o
dopuszczenie do udziaJu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej
• lista podmiot6w nalezqcych do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w albo informacji o tym, ze nie nalezy do grupy
kapitalowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepna specyfikacja istotnych warunk6w
zamdwienia: http://bip.wios.bydgoszcz.pl/
Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna uzyskac pod adresem: Wojewodzki Inspektorat
Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy ul. Piotra Skargi 2 85-018 Bydgoszcz do pokoju nr 33.
IV.4.4) Termin sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub ofert: 02.06.2014
godzina 12:00, miejsce: Wojewbdzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy ul. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz do pokoju nr22 (sekretariat).
IV.4.5) Termin zwia.zania ofertq: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycza.ce finansowania projektu/programu ze srodkow Unii
Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia, w przypadku
nieprzyznania srodk6w pochodzqcych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajqcych zwrotowi
srodkow z pomocy udzielonej przez pahstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), ktore miaty bye przeznaczone na sfinansowanie catosci lub czesci zamdwienia: nie
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