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1，NAZWAORAZADRES ZAMAWIAJACEGO

iNSPEKCJAOCHRONY RODOWiSKA
WOJEWODZKllNSPEKTORATOCHRONYSRODOWISKAWBYDGOSZCZY
85－018Bydgoszcz，uI・ks・PiotraSkargi2

Tetefon：525826466，Fax：525826469

WWW・WiOS．bvdqoszcz．pI

ZWanydaIej”ZamawIaJaCym’’．

0sobyupowaZrlionedokontaktdYy：

MalgorzataNowicka一malgprzata・nOWicka＠wios．bydqoszczpl

tel．52582－64－66d068wew，249

WaIdemarBaczyhski－WaIdemar・baczynski＠wios．bydgoszcz．pI

tei．52582－64－66do68wew．225

2．POSTEPOWANIE

2・1Postepowanie o udzieIenie zamdwienia pubiicznego jest prowadzone w trybie przetargu

nieograniczonego napodstawjeprzepisdwustawyzdnia29stycznia2004r．－Prawozamdwieh

Publicznych（Dz・U・Z2015r・，POZ・2164zpdZn・Zm．），ZWanejdabj”uStaWaPzp”．

2・2Wzakresienieureguiowa．nymniTjejszaspecyfikacjaistotnychwarunkOwzamdwienja，ZWanadaiej

，，SIWZ’’zastosowaniemaJaPrZePISyuStaWyPzp．

2・2WartoSe szacunkowa zamdwienia nie przekracza wyraZ0nq W Ziotych rewnowartoSci kwoty

135000eur0．

2．3PostepowanieJeStPrOWadzonewJeZykupoiskim，

3．QPtS PRZEDMiOTUZAMOWiENtA

3．1PrzedmiotemzamOwieniasausJugl．

3．2PrzedmiotemzamOwieniasaPrzegiadyinaprawyaparaturylaboratoryJnq．

3．3ZamawiaJaCydopuszczamoZIiwoSeskiadaniaofertczesclOWyCh．ZamewjeniezostaJopodzieionena

3czeSci．WykonawcamoZezioZyeofertenajednaiubwieceJCZeSCIZambwienia・

3．4ZamawiaJaCyniedopuszczaskladaniaofehWarjantowych・

3．5WspeInySlownikZamOwiehCPV：

50411000－9

3．6SzczegelowyopISPrZedmiotuzamdwjenia・

CzeSel

Przedmiotemzamdwieniajest：
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1）przegladmineralizatoramikrofaioweg。MARS5wyprodukowanegoprzezfirmeCEMCorporation．

CzynnoSciob句mua：

●　　SPraWdzenieikalibraqaczujnikdwciSnienia．

・　SPraWdzeniepoziomupromieniowaniamikrofalowegonazewnatrzaparatu，

・　SPraWdzeniemocymikrofaiowqwsektorachmocy，

●　　naPraWadrzwisystemumikrofaiowego，

●　　　naPraWaP母yglOwnej，

．　　czyszczenieikonserwaqa，

Wymagania：

PrzegladzostaniewykonanywsiedzibieZamaw－aJaCegoWBydgoszczyprzyui・ks・PiotraSkargi2．

CzeSe2

PrzedmiotemzamOwieniajest：

1）przegiadtechnicznyjednostkidestyIacyjnej咽eIFlexK－360wyprodukowanejprzez冊meBqchi．

CzynnoSciobejmua：

・　PrzegIadtechniczny，

・Wymianapompy，

・Sprawdzeniedziaねniajednostkidestylacy叩ejKjeIFlexK－360，

2）dostawanastepujacychmaterialdweksploatacyjnychdow／waparatury：

－P°mPaNaOH　　　　　　　　　　　　　　　　－1szt．

－uSZcZeIkazpierScieniem（Gasketwithring）　　一1szt，

－†acznik（connectingpiece）　　　　　　　　　－1szt“

Wymagania：

PrzegIadidostawamateria，OweksploatacyjnychzostanawykonanewDelegaturzeZamawlaJaCegoWe

WrocJawku，PrZyul．PlacKopernika2・

CzeSe3

PrZedmiotem zamOwieniajest diagnozainaprawa uszkodzenia armatury gJebin°Wej MPP9301DS

WyProdukowanqprZeZfirmeWTW・

Opisusterki：

Wtrakcie p°dJaczania kabIa do gniazda MPP rozpadl°SleZiacze trzymaJaCe armature giebinowa z

kabiemprzylaczemoWm・

Wymagania：

Diagnozai naprawa zostana wykonane w siedzibie Wykonawcy／miqSCu WSkazanym przez

Wykonawce．
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DotvczvwszvstkichczeScizamOwienia

WszystkieczynnoScimuszabyevvγkonywanezgodniezzale∞niamizawahymiwinst…kcjachobshgi

aparaturyorazdobrapraktykainZynierskaprzezodpowit：妃nioprzeszkoIonychpra∞Wnikew．

WszystkieczynnoSciwykonywaneprzezwykonawcemuszaodpowiadaeprzepisomwzakresiebhpi

OChronySrodowiska．

Kosztydqiazdunranspo血WobydwiestronypokrywaWykonawca．

Wszystkie znakitowaroweIub pochodzenie zostaJy uZyte ze wzg吟d6w organizacyjnych w　∞Iu

OkreSlenia nom－ParametrdwIZamawaJaCydopuszczaskねdanieofertrOwnowaZnych．

4，TERMINWKoN AMOWiENt

ZamawIaJacyWymagareaiizaq－ZamOwienia wterminie30dnioddniapodpisaniaum。Wy・

5，WARUNKlU動ZIALUWpoS？曜剛ANi

5，10udzieienie zamOwienia moga sie ubiegae Wykonawcy，kt6rzy nie podIegaja WγkIuczeniu z

POStePOWanianapodstawieaH・24ust．1ustawyPzp．

5・1・1WprzedmiotowympostepowaniuoudzieleniezamewieniaZamawIaJaCyZgOdniez

ah．24ust．10raZuSt．5pktli8ustawyPzpwykiuczy：

5，1，1．1wykonawce，ktbryniewykazalbrakupodstawwykiuczenia；

5．1．1．2wykonawce bedacego osobafizyczna，kt6rego prawomocnie skazanoza

PrZeStePStWO：

a）°kt6rymmowaw「art．165a，art．181－188，ad．189a，art．218－221，art．

228－230a，art．250a，art．258lubart．270－309ustawyzdnia6czerwca

1997「，一Kodekskarny（Dz．U．poz．553，ZP6Zn．zm．））Iubrart．461ub

art．48ustawyzdnia25czerwca2010「．osporcie（Dz．U．Z2016r，

poz，176），

b）ocharakterzeteH0ryStyCZnym，Okt6rymmowawart．115§20ustawy

Zdnia6czerwca1997「．一Kodekskarny，

c）skarbowe，

d）okt6rymmowawart．9iubah．10ustawyzdnia15czen〝Ca2012「．c

Skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom

PrZebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej

Poisk画（Dz．U．poz．769）；

5．1．1．3wykonawce，jeZeliurzedujacego czlonkajegoorganuzarzadzajacegoIub

nadzorczego，WSP6Inika spO掴　w speiceJaWnqlub pamerskiej albo

kompIementariuszawspdlcekomandytowejIubkomandytow°－akcyjnejIub

PrOkurenta prawomocnie skazano za przestepstwo，O ktGrym mowa w

Pk13；Wykonawce，W°bec ktOrego wydan°PraWomOCny WyrOk saduIub

OStateCZnadecyzJeadministracyJnaoZaieganiuzuiszczeniem p°datkOw，

OPlatlub skJadek na ubezpieCZenia spoleczneiub zdrowotne，Chyba Ze

WykonawcadokonaJplatnoScinaleZnych podatkGw，OPねtIub skAadek na

4



WIOS－SSZP．272．23．2017

ubezp－eCZeniaspoねczneiubzdrowotnewrazzodsetkamiIubgrzywnami

iubzawarlwiaZaceporozumieniewsprawiesp胤ytychnaIeZnoSci；

5・1“1“4wykonawce・I碓Wy W Wyniku zamierzonego dziaねnialub raZaceg°

niedbaIstwa wprowadzil zamaw一三両CegO W btad przy przedstawieniu

informaql・Ze nie podIega wykluczeniu，SPeJnia warunki udzia山　w

PoStePOW叩ulubobiektywneiniedyskryminac申ekryteria，ZWanedarej

，・kryteriamiSelekeji”，Iub kteryzatailteinformaqeiub niejestwstanie

PrZedstawiewymaganychdokument6W；

5・1・1“5wkonawcelktOrywwynikuiekkomySlnoSciiubniedbalstwa przedstawil

informaqewprowadzajacewbJadzamawl3両CegO，mOgaCemieeistotny

WP†ywnadecyzjepodejmowaneprZeZZamaW一説cegowpostepowaniuo

udzieleniezamOwienia；

5・1・1・6wykon叩Ce，ktdrybezprawniewpJywaiiubprdbowalwpIynaenaczynnoSci

ZamaWiaJacegOIub pozyskaeinformacje poufne，mOgaCe dae mu

PrZeWageWPOStePOWaniuoudzieleniezam6wienia；

5・1・1・7wykonawce，kt6rybraludzialwprzygotowaniupostepowaniaoudzielenie

Zamdwienialubktdregopracownik，atakZeosobawykonuaCa PraCena

POdstawie umowy zIecenia，o dzielo，agenCyJnqiubinnq umowy o

Swiadczenie uslug，braJudzialw przygotowaniu takieg。POSteP。Wania，

Chyba Ze spowodowane tym zaklOcenie konkurenq－　mOZe bye

WyeIiminowanewinnysposdbniZprZeZWykluczeniewykonawcyzudziaJu

WPOStePOWaniu；

5・1・1・8wykonawce，ktdryzinnymlWykonawcamizawarJporozumieniemaJacena

ceIu zak的Cenie konkurenqi miedzy wykonawcami w postepowaniu o

udzieleniezamOwienia，COZamaWiajacyJeStWStaniewykazaezap°mOCa

StOSOWnychSrodkdwdowodowych；

5・1・1・9wykonawce bedacego podmiotem zbior°Wym，Wobec kt6rego sad orzeki

Zakazubieganiasieozam6Wieniapublicznenapodstawieustawyzdnia

28paZdziernika2002「，o odpowiedziaIn°SCiPOdmiotOw zbiorowych za

CZynyZabr°nionep°dgroZbakary（Dz，U．Z2015r．poz．1212，1844i1855

orazz2016「．poz．437i544）；

5・1・1・10wyk°naWce・WobecktOregPPrZPCZOnOtytuJemSrodkazapobiegawczego

ZakazubieganiasieozamowlenlaPubIiczne；

5．1．1．11wykonawc6W，ktOrzynaleZacdotejsamqgrupykapitalowq，WrOZumieniu

ustawyzdnia16Iutego2007「，oOChroniekonkurenqjiikonsumentdw（Dz．

U．Z2015「．poz．184，1618i1634），Zl02yIi odrebne ofe血y，oferty

czesciOWelubwnioskiodopuszczeniedoudzia山wpostepowaniu，Chyba

Ze wykaZa，Zeistniejace miedzy nimi powlaZania nie pr°Wadza do

ZakidceniakonkurenqlWPOStePOWaniuoudzieleniezamOwienia．

5．1．2　Dodatkowo，W trybie ah．24ust．5pktli8ustawy Pzp，ZamawIaJacy PrZeWiduje

WykIuczenieWykonawcy：

5，1．2，1w stosunku do kt6rego otwartoIikwida（涙，W ZatWierdzonym przez sad

ukiadzie w postepowaniu restrukturyzacyJnym jest prZeWidziane

ZaSPOkqienie wierzycieIiprzezlikwidacjeJegO majatkuIub sad zarzadzil

likwidaqe」eg°majatkuwtrybieart．332ust，1ustawzdnia15maja2015

「．－Praworestrukturyzacyjne（Dz，U，Z2015r．poz．978，1259，1513，1830i

18440raZZ2016r．poz．615）iubktdregoupadioSeogJoszono，ZWyjatkiem

Wykonawcy，ktOry po ogわSZeniu upadJoSci zawarJ ukはd zatwierdzony

PraWOmoCnym POStanOWieniem sadu，JeZeli uklad nie przewiduje
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ZaSPOkqieniawierzycieIiprzezIikwidacjemajatkuupadieg°，ChybaZesad

ZarZadz掴kwidacjeJegomajatkuwtrybieah・366ust．1ustawyzdnia28

lutego2003r“－Praw°uPadioSciowe（Dz・∪・Z2015r．poz．233，978，1166，

1259i18440raZZ2016「．poz．615）．

5・1・2・2　ktOrynaruszylob。WiazkidotyczacepiatnoScipodatkOw，OP，atIubskJadek

naubezp－eCZeniaspoiecznelubzdrowotneICOZamaWiaiaCyJeStWStanie

Wykazae za pom°ca StOSOWnyCh Srodkdw dowodowych，Z W煽tkiem

PrZyPadku，Okt6rymmowawust・1pkt15，ChybaZewykonawcadokonal

PJatnoSci naieZnych podatk6W，OPkrtiub skはdek na ubezpieczenia

SPOlecznelub zdrOWOtne WraZ Z Odsetkamilub grzywnamiiub zawarJ

WiaZaceporozumieniewsprawiesptatytychnaIeZnoSci．

KAZO �5r�Å �5､R�NLu �"�Do 抜�U ��E �� ����9 字 披�I 燃�R ��箸�AcY 冂 �� 劔僖 薬� ��

k 板�∪ 劔� ���� ���� �� �� � ��

6・1Do oferty kaZdy Wykonawca musido崎CZye aktuaIne na dzieh skねdania ofert°5両adczenie w

Zakresiewskazanymwza崎CZnikunr2doSIWZ“infomacjezawartewoSwiadcZeniubedastanowe

WStePneP°Merdzenie，ZewykonawcaniepodIegawykluczeniuzpostepowania．

6・2WprzypadkuwspOlnegoubieganiasleOZambwienieprzezwykonawcOwo3両adczenie，Oktbrym

mowa w pkt6・1mnIeJSZej SM佗SkAada kaZdy z wykonawcOw wspdinie ubiegaJaCyCh sie o

ZamOwienie．

6．3Wykonawca，kt6ry zamierza powierzye WVkonanie czeScizamOwienia podwykonawcom，WceIu

Wykazania brakuistnienia wobec nich podstaw wl仙uczenia zudzia山WPOStePOWaniu zamieSci

infomacjeopodwyk°naWCaChw°Swiadczeniu，oktOrymmowawpkt6．1nin画SZejSIWZ

6，4Wykonawca wteminie3dniod dnia zamieszczenia na stronieintemetowejinfomaqi，O kterej

mowawaH．86ust．5ustawy Pzp，PrZekaZeZamawIaJacemu O5両adcZenieo przynaieZnoSciiub

brakuprzynaIeZnoScidotejsamejgrupykapitafowej，Okterejmowawart・24ust・1pkt23ustawy

Pzp（WZdrStanoWiza喝CZniknr4doSiWZ）・Wrazzezねえeniem oSwiadczenia，WykonawcamoZe

PrZedstawedowody，Zep0両azaniazinnymWykonawcanieprowadzadozakJeceniakonkuren画W

POStePoWaniuoudzieleniezam6両enia“

6．5Wzakresie nieureguiowanym SIWZ，ZaStOSOWanie maJaPrZePiSyrOZPOrZadzenia Prezesa Rady

Ministrdwzdnia26iipca2016「．wspra面erodzajudokument6W，jakichmoZeZadaeZamawaJaCy

OdWykonawcy，oraZfom，Wjakichtedokumentymogabyeskはdane（Dz・∪・2016r・，POZ・1126）・

6，61medokumenty，ktbrenaleZydo屯CZyed00feny：

6．6．1Fomularzoferty－WZ6rStanOWiza屯CZniknrldosiwz；

6．6．2　PelnomocnictwonaleZydo屯CZyedooferty，WPrZyPadku，gdy：

6．6．2．1　0ferta zostala podpisana prZeZ OSObe reprezentujaca

Wykonawce，

6．6，2．2　0ferta zostaJa podpisana przez jednego ze wspdlnikOw sp6掘

C画Inq．
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Wprzypadku，gdyofertazIoZonaprzezwspOlnik6wspe＋kicywilneJ，

POdpisana zostanie przez wszystkich wspdlnikOw spd冊，

Pelnom。cnictwonieJeStWymagane，

6・6“2“3　WykonawcywspOlnieubiegajasieoudzieleniezamOwienia（np． 

CZionkowiekonsorcjum）． 

Wtakimprzypadku・ZgOdniezart・23ustawyPzp－WkonaWCy 

ustanaw－aJa　PeInomocnika　do　reprezentowania　jch　w 

POStePOWaniuoudzieleniezam6wieniaalboreprezentowaniaw 

POStePOWaniuizawarcia　umowy　w　sprawie　zamdwienia 

Pubiicznego． 

PelnomocnictwowinnobyezloZOneWOryg－nale－ubkopiipoSwiadczonqzazgodnoSez Oryglnalemprzezn°tariusza． 

7．ilNFORMACJEiQSBQSoBlE骨o 儚寝 払Tﾔ廼t�貶伜8���擢翻AWi蕪倒置e鐸1－照雄○騨W穀湖畔 

ORAZPRZEKAZYW塞馳想oSWl弗DCZEN＿鎚B‾一三＿DoKU 剩ﾔT薈��6冽ﾉ�"�餓鰻Eii／薄§離LZAN帽OSOB一一 ��

yPRAW的臨cHiiB0－2窮境撫ii轍鮒l麟Ii轟－i鱗‾kiる韓碕ÅMl二≡≡ 

7・1WszelkieoSwiadczenia・Wnioski・ZaWiadomieniaorazinforma垂Zamaw－aJaCyiWykonawcy 　PrZekazuJaPOCZtaelektronicznanaadres‥maIqorzata．nowicka＠wios．bvdclOSZCZ．011ub 

Waidemar，baczvnski㊥wios．bvdqoszcz．pllubwformiefaksunanr52582－64＿69， 

KaZdazestronnaZadaniedrug一gPOtWierdzaniezwJoczniefaktotrzymaniapISmaWformie 

eiektroniczn句iubfaksowq． 

7・2　Postepowanieoznaczonejestnazwa”Przegladyinaprawyaparaturylaborato廟nej”． 7．3　Znak：WiOS－SSZP．272．23．2017， 

7“4　Wszeikakorespondencjaorazdokumentacjawtejsprawiepowinnapowoqwaesienap°VLlγZSZe 

OZnaCZenle． 

8－－WYMAcANIA‾D‾○青瀞ci縦患鵬細鵬M詰 

ZamawlaJaCyniewymagawniesieniawadium． 

li＿蕊凄味Mli嘩Wl姫ANI総轄康鶏霊　　　（＼1、、し幽 

Wykonawcybedazwiazaniofehaprzezokres30dni・Biegterminuzwiazaniaofe巾rozpoczynasiewraz 

ZuPlywemterminuskJadaniaofeh，OktOrymmowawpunkciel1．2SIWZ． 

I　●●　　　　●●　●”　　●－　　　　e　eIAAl▲1・●　　　－ ＿10，－0馴SSPoSoBU／pRZYGeTQW†鋤松NIAoEERTiiiiii 劔��

10°1　0fertamusibyCz1020naWformiep－SemneJ，ZgodniezwmaganiamiopISanymiwnln－qSZq 

SIWZ． 

10，2　0fekenaieZysporzadziewjezykupoIskim，WSPOS6bczytelnynakomputerze，maSZynieiub 

Pismemodrecznym．WymaganespecyfikacjadokumentyIuboSwiadczeniasporzadzonew 

jeZykuobcympowinnybyezk）ZonewrazztlumaczeniemnaJeZykpCiski． 

10，3　FormuIarzofehyorazdokumentyiuboSwiadczeniasporzadzaneprzezWykonawcepowinny 

byepodpisaneprzezosobyupowaZnionedoskJadaniaoSwiadczehwoIiwimieniu 　　7 i 



WIOS－SSZP．272．23．2017

Wykonawcy・W przypadku・gdy ofeHe podpisua OSOby，ktOrych upowaznienie do

rePreZentaqjiniewynikazdokumentOwrejestrowych（ewidenc加ych），Wymaga Sie，aby

Wykonawcadolaczyldoofehyoryg一nalpeInomocnictwadopodpisaniaoferty－ubjegokopie

POSwiadczonaprzeznotariusza．

10°4　PodpisyzJoZOnePrZeZWykonawcewofercieorazwzaJaczonychdon－qOSwiadczeniachi

dokumentach・POWinnyum〇割Wieidentyfika窮OSObyskねd∈沌Cejpodpis（muszabyeczyteIne

lubopatrzonepieczeciaimienna）．

10・5　Wszystkiekartkiofertypowimybyet…aIespieteiponumerowane．

10°6　Wskazane jest・aby wszystkie mIeJSCa，W ktdrych Wykonawca naniOsl poprawki byly

Parafowaneprzezosobepodpisujacaofehe．

10”7　WykonawcaponosiwszeikiekosztyzwlaZaneZPrZygOtOWaniemizJoZeniemofehy・

10°8　WykonawcapowinienumieScieoryglnaiofehywrazzwymaganymidokumentamiwjednym，

川ePrZqrZyStym・Zabezp－eCZOnymWSPOSbbtMaty・Zamknietymopakowaniuzaadresowanym

ioznak°WanymWnaStePuJaCySPOSOb：

INSPEKCJAOCHRONYSRODOWiSKA
WOJEWODZKllNSPEKTORATOCHRONYSRODOWISKAWBYDGOSZCZY

ul，PiotraSkargi2

85－018Bydgoszcz

OferhnaPrzeglaqyinaprlaWyaparatu〝Iaboratormq，

nrMOS”SSZP。272．23．2017

nieotwieracpIZed31．07．2017Ilgodz．12．30

Nakoperci叩aieZypodaenazweiadresWykonawcy・byum°Zliwiezwr°tOfehywprzypadku

dostarczenlajeiZamaw画acemupoterminie．

10，9　Tajemnicaprzedsiebiorstwa

lO．9，1ZamawlaJacyinformuje，iZ ZgOdniez art．8，WZW，Z art．96ust．3ustawy Pzp，Ofehy

SkJadanewpostepowaniuozamOwieniepublicznesajawneipodIegajaud°StePnieniuod

Chw掴ich otwarcia，ZWyjatkieminformaqistanowiaCyCh tajemnice przedsiebiorstwa w

rozumieniuustawyzdnia16kwietnia1993「，OZWalczaniunieuczciwej konkurencji（Dz．

U．Z2003r．Nr153，PoZ，1503zpOZn．zm，），je釦WykonawcawterminieskJadania°feh

ZaStrZegl，Ze nie mogaone byeudostepnianeorazwykaza口ZzastrzeZOneinformacje

Stan°WiatajemmceprzedsiebiorStWa・

10，9．2Zamawiajacyzaieca，abyinformacjezastrzeZOne，jakotajemnica przedsiebiorstwa byJy

PrZeZ Wykonawce zねZone w oddzielnq wewnetrznej kopercie z oznakowaniem

”taiemnica przedsiebiorstwa”Iub spiete（ZSZyte）oddzieInie°d pozosta母ch，jawnych

elementOw ofehy．W prZyPadku braku jednoznaczneg°WSkazania，kt6reinformaqe

StanOWia tajemnice przedsiebiorstwa，ZamawlaJaCy uZna，Ze wszelkie oSwiadczeniai

ZaSwiadczenia orazinformaqe skねdane w trakcie postepowania saJaWne bez

ZaStrZeZeh．

10．9．3ZamawIaJacyinformuje，ZewprZyPadkukiedyWykonawcaotrzymaodniegowezwaniew

trybieart．90ustawyPzp．，aZloZoneprzezniegOWyJaSnleniai／lubdow°dystanowiebeda

tajemnlcePrZedsiebiorstwawrozumieniuustawyozwalczaniunieuczciwej konkurenql，

Wykonawcy bedzie przys山giWaJo prawo zastrzeとenia ich jako tajemnica
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PrZedsiebiorstwa・PrzedmiotowezastrzezenieZamawiajacyuznazaskutecznewyJacznie

WSytuaqikiedyWykonawcaopr6czsamegozastrzeZenia，jednoczeSniewykaZe，iZdane

informaqestanowiatajemnlCePrZedsiebiorstwa，

10°10Zmianalubwycofanieoferty

lO“10・1WykonawcamoZewprowadziezmianywzloZOnejofercielubjawycofae，P°dwarunkiem，

Zeuczynito przedterminem skladaniaofeh・Zar6wnozmiana，jakiwycofanieoferty

Wymagajaformypisemnej・ZmianydotyczacetreSciofedypowinnybyeprzygotowane，

OPakowaneizaadresowanewten sam sposOb co oferta・Dodatkow。oPakowanie，W

ktOrymJeStPrZekazywanazmienionaofertanaleZyopatrzyenapisem“ZMIANA”．

10・10・2Pisemne oSwiadczenie o wycofaniu ofeHy p。Winno bye opakowane

i zaadresowane w ten sam sposOb jak oferta，Dodatkowo opakowanie，

WktOrymjestprzekazywanet°P°WiadomienienaleZyopatrzyenapisem‘WYCOFANIE，，．

11，M帽JScEoRAZTERM

11・10ferte naleZy zk）Zyc w siedzibie Zamawiajacego przy ui，P，Skargi285－018Bydgoszcz w

Sekretariacie－POk．nr22，lpietr0．

11．2　TerminskladaniaofeHupbwawdniu31，07．2017r。，godz．12。00，

11・3　0twarCie°fert nastapiw dniu31°07”2017r・gOdz“12・30w siedzibie ZamawiaJaCegO PrZy

uI，P．Skargi2，85－018Bydg°SZCZPOkOjnr33IIpietr0．

11，4　0twarcieofe巾estjawne，

11，5　PodczasotwarciaofehZamawiajacyodczytainformacje，OktOrychmowawah．86ust．4ustawy

Pzp．

11，6　Niezwiocznie po otwarciu ofeh ZamawiaJaCy ZamieSci na stronie wv…ZuS．Plinformacje

dotyczace：

11．6．1kwoty，jakazamierzaprzeznaczyenasfinansowaniezamOwienia；

11．6．2冊morazadresOwwykonawc6W，ktOrzyzloZyliofehywterminie；

11．6．3ceny，terminu wykonania zamOwienia，Okresu gwaranqIi warunkbw

Piatn°Scizawartychwofehach・

lSSPoSoBUO

12，1Cenaoferty°ZnaCZaCenebr皿o（ZaWierapodatekVAT）・

12．2　CeneofertywykonawcapodajewzlotychpoIskichzdokAadnoSciacodogrOSZa・

12．3　Umowa bedzie zawarta z cena wyraZOna W Ztotych poiskich i rOZIiczana

WZめtychp°Iskich．

12．4　Wykonawcajestzobowiazanydo uwzglednieniawceniewszystkich kosztewniezbednychdo

Wykonaniaprzedmiotuzam6wienia・
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oPISKRYTERlo PRZYWBORZ
OFERT

PrzyocenieofertZamaw高崎cybedziesiekierowa川astepujacymikryteriami：　　　　　　　　　　　i 

1）cenaofedybruno－ZnaCZeniekryterium60％ 

2）terminrealizacji－ZnacZeniekryterium40％ 

Zostaniewybrana°feHa・ktOraprzedstawianajkorzystnkjszybilanscenyiterminurea－izaqiWOParCiuo nastepujacyaigorytm： 

〇三Kl＋K2 

gdzie： 

0－Ofeha 

K1－1iczbapunktOwprzyznanychWykonawcywkryteriumcena 

K2－1iczbapunkt6wprzyznanychWykonawcywkryteriumterminnealiZaqii 

Wkryteriumcena（Kl）punktyzostanaobliczonezgodnieznastepujacymwzorem： 

CenaOfertynaJniZSZq 

iiczbapunktOwofeHyocenianej　＝一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一　X60％xlOO 

CenaOfertyocenianq 

WkryteriumteminI℃aliZaqii㈱punktyzostanaobIiczonezgodnieznastepujacymwz°rem： 

najkr6tszyterminreaiizaql 

SPOSr6dzleZOnyChofeH 

（Wdniach） 

IiczbapunktOwofehyocenianeJ＝　　　一一一一一一一一一一m一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一m－　X40％xlOO 

terminrealizaqi 

Oferty°Cenianq 

（Wdniach） 

MaksymaInyterminrealizaqiWnOSi30dnioddniapodpisaniaumowzgodniezpkt4niniejszqsiwz． 

JeZeIiwykonawcapozostawiniewypeJnionemIqSCeWFormuIarzuofehy，WmiejscugdzienaleZywpisae 

terminrealizaqi，W6wczasZamawlaJacyuZna，ZeterminreaIizaqlWynOSi30dni． 

l14・－FeRMAJNoSeil雄iKl蕪雑轟滴る髄弾ewc鄭痩躯麗頓蕪雑藍　　　　　！ 

14．1　ZWykonawca，ktdregoofehazostaねuznanazanajkorzystnieJSZaWroZumieniuustawyPzp， 

ZoStaniezawartaumowa，ZgOdniezOgdInymiwarunkamiumowy，ktbrestanowlaZaJaczniknr4 

don面qsz匂SlWZ， 

14．2　Wprzypadkuzawieraniaumowyprzezosoby（e）inneniZWykonawcabedacyosobafizyczna 

alboinneniZumocowanedoreprezentowaniaWykonawcywskazanewewねSciwymrejestrze 
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（ewidencji），Wymagane bedzie zloZenie pehomocnictwa do zawarcia umowy，Chyba Ze

umocowaniewnikazpeInomocnictwadolaczonegodoofeHy．

14“3　WprZyPadku，gdyWykonawca，kt6regoofertazostaJawybranajakonajkorzystniejsza，uChyiasie

od zawarcia umowy，Zamawiajacy bedzie mOgJ wybrae ofehe najk°rZyStniqsza spoSrdd

POZOStaJychofehbezprzeprowadzapiaichponownegobadaniaioceny，chybaZezachodza

PrZeSIankiuniewaZnienlaPOStePOWanla，°kt6rychmowawart．93ust．1ustawyPzp．

15。UMOWAWSPRAW帽ZAMOWIENiAPUB鵬cZNEG

15．1　ZamawIaJaCy，Wtrybie art・144ust・1ustawy Pzp przewiduje m〇割WoSe zmian p°StanOWieh

ZaWaHejumowywstosunkudotreSciofeHy，naPOdstawiekt6rejdokonanowyboruWykonawcy，

WPrZyPadkuwystapIeniaconaJmniejjedn句ZOkoIicznoSciwymienionychponlZq：

15．1，1　WprZyPadkuwystapieniaZiawiskzwiazanychzdziaねniemsnyw ZSZejnp．wystapienia

ZdarZeniaiosowego wywoianego przez czynnikizewnetrzne，ktdrego nie moZna byJo

PrZeWidziee，WSZCZegOinoScizagraZaJacegO bezp°Sredni°ZycIuIubzdrowiuIudziIub

groZacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach oraz zmianami przepisOw

PraWa．Zmiana postanowieh umowymoZedotyczye m・in・Zmianyzakresu przedmiotu

um°Wy，WynagrOdzenia，terminurealizacjiitp・

15．1．2　WprzypadkuwstapieniaprObIemdwfinans°WyChp°StrOnieZamawiajacegozprzyczyn

Od niego niezaleZnych．Zmiana postanowieh umowy moZe dotyczyc m“in・Zmiany

Zakresuprzedmiotuumowy，WynagrOdzenia，terminureaIizacjiitp・

15．1，3　WprzypadkuzaprZeStaniaprOdukqiprZeZPrOducentaoferowanegoprzezWykonawce

asohymentu，je釧Wykonawca pomimo doJoZenia naleとytej starannoSci nie m6gJ

uzyskaetak画informaciidochwilizawarCiaumow“

15．1．4　Wprzypadkuodstap－enianawniosekZamaw－aJaCegOodrealizaqICZeScizamOwieniai

zwIaZanejztymzmianywynagrOdzenialubzmianyterminuwykonaniazamOwienia，POd

warunkiem wystapienia obiektywnych okoiicznoSci，ktbrych Zamawiajacy nie mOgl

przewidzieenaetapieprzygotowaniapostepowania，akt6repowoduja，Zewkonanie

przedmiotuzam6WieniabezograniczeniazakresuzamdwieniaIubbrakzmianyterminu

wykonaniazamOwieniap。WodowaめbydIaZamaw－aJaCegOniekorzystneskutkizuwagi

na zamierzony cei reaIizaqiprzedmiotu zamdwieniaizwiazane z tym raqonalne

WydatkowanieSrodkdw・

15，2Niestanow－aistotnqzmianyumowywrozumieniuad・144ust・1eustawyPzpwszczegOln。Sci

Zmiany：

15，2．1　danychteIeadresowych，

15，2，2　siedzibylubnazwy，NIP，REGON，OS6breprezentujacychstrony，

15．2．3　0czywisteomyJkipisarskie・

16 ��E���T5､T苳V�5%�Dｴ�9oｶ末尾4�&T蝟末��ﾅ�$�t��EJ∴PRZ∴YS∴LUcUJACYC－Ll∴WYKONAWCY∴W 

ToKUP∴OsTEPOwANIAO：uDZIELENIEZAMtM∴1∴E 疲�����末末����
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16・1WykonawcyllnnymOSObomlJeZeIimaiubmialintereswuzyskaniudanegozamOwieniaoraz

POniOsJIubmoZeponieSeszkodewwynikunaruszeniaprzezZamawiajacegoprzepisOwustawy
Pzp，PrZyS山gL嶋Srodkiochronyprawnejszczegdlowoopisanewart．179－198gustawyPzp．

16・2　Wprzedmi°tOWymPoStePOWaniuodwoはnieprzys山gujeWyJaczniewobecczynnoSci：

16．2・10kreSieniawarunkOwudzialuwpostepowaniu；

16．2．2wykIuczeniaodwo叫acegozpostepowaniaoudzieieniezamOwienia；

16．2．30drzuceniaofertyodwo山jacego；

16．2．40pISuPrZedmiotuzamdwienia；

16．2．5wyborunajkorzystniqszejofehy．

16・3　0dwoはnie当n°SisiedoPrezpsaKrajowejlzbyOdwoJawczej（KlO）wformiepisemnejaibo

eiektroniczneJPOdpisane bezpieCZnym Podpisem elektr°nicznym weryfikowanym pIZy POmOcy

WaZnego kwaIidkowanego ce巾仰katulub rOwnowaZnego SrOdka，SPeIniajacegowymagania dla

tegorodzajupodpisu・

16・4　WykonawcawnoszacyodwoAanie przesyぬkopieodwolaniaZamawiaja刷my PrZed uplywem

terminudowniesieniaodwoianiawtakisposOb，abymdglonzapoznaesIeZJegotreSciaprzed

upbNemteg°termi…・

16．5　Wykonawca moZe w terminie przewidzianym do wniesienia。dwoiania poinformowae

ZamawlajaCegO O niezgodnej z przepISamiustawy Pzp czynnoscIPOdjet句PrZeZ nIegOlub

Zaniechaniu czynnoSci，do ktOrejjestonzobowiazany na podstawie ustawy Pzp，na kt6re nie

PrZyS山gu」eOdwolanienapodstawieah・180ust・2ustawyPzp“

ZalacznikidoSIWZ：

Zaiacznikn「1－WZdrFormularzaofehy

Zalaczniknr2－WZer。Swiadczeniaobrakupodstawd。Wykluczenia

Za－aczniknr3－WZOroSwiadczeniaoprzynaleZnosciWykonawcydogrupykapitaleWel

Zaiaczniknr4－0g61neWarunkiUmowy

12
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FORMULARZOFERTY

Zalaczniknrldosiwz

Zamawiajacy：INSPEKCJAOCHRONYSRODOWISKA

WOJEWODZKllNSPEKTORATOCHRONY
SRODOWiSKAWBYDGOSZCZY
ul・ks“PiotraSkargi2

85－018Bydgoszcz

Nazwawykonawcy：

e－ma旺

teiefaks：

W Odpowiedzi na ogめszenie o przetargu nieograniczonym na”PrZegladvm

laboratorvinei”OSwiadczam／y，Ze：

1．skiadam／y ofehe na wyk°nanie zamOwieniaiw przypadku jej Wbrania zobowiazuje／my sie do

Wykonania zamdwienia zgodnie z wymaganiamizawahymiw Specyfikacjiistotnych warunkbw

zamdwienia，WtymW，，Og6lnychwarunkachumow’’zakwote：

1．1cenanetto…，………Zl

POdatekVAT“………………Zl（Slownie：

cenabrutt°，…………………Zi（SめWnie：

terminrealizacji∴…………，dni（maksimum30dni）“

1，2cenanetto…………．Z†（SわWnie

PodatekVAT…・“…………“Zi（SめWnie：

cenabrutto………………‥〟，Zi（SJownie：

terminreaiizacji∴．…………dni（maksimum30dni）“

1



1．3　cenanetto…………．ZI

POdatekVAT………………．Zl（SJownie：

Cenabrutto，…………………Zi（Slownie：

terminreaiizacji：…〟………‥dni（maksimum30dni）．

2．0Swiadczam，ZenastepuJaCeCZeSCIZamOwieniazamierzam／ypowierzyepodwykonawcom：

3．05wiadczamy，ZeuwaZamysIeZaZWiaZanyCh ninieJSZaOfedanaczaswskazanywSIWZ，C．30

dniodup母Wuterminuskねdaniaofert．

miqSCOWOSe，data

POdpisWykonawcylubos°byuprawnionq

doreprezentaqiWyk°naWCy

（CZyteinylubnp．zpieczeciaimienna）
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NazwaiadresWykonawcy：

Zalaczniknr2dosiwz

OSWIADcZENIEOBRAKU PODSTAWDOVVYKLUCZENiA

PrzystepuJaC do postep°Wania o udzielenie zam6wienia pubiicznego na”PrzeqIadvi napravw

aDaraturV laboratorvinei”，ProWadzonego przez INSPEKCJE OCHRONY SRODOWISKA

WOJEWODZKliNSPEKTORATOCHRONYSRODOWISKAWBYDGOSZCZY，ul，ks．PiotraSkargi2，

85－018Bydgoszcz，

OSwiadczam（y），Ze：

1，nie podlegam wykiuczeniu z postepowania na podsta画e art．24ust．l ustawy z dnia29

StyCZnia2004r．PrawozamewiehpublicZnyCh（Dz・∪・Z2015r〝，PoZ．2164zp6Zn．zm．），daIej

ZWaneJuStaWaPzp

2，niepodiegamwykIuczeniuzpostepowanianapodstawiea巾“24ust・5pktli8ustawyPzp．

PodpisWykonawcyiubosoby
uprawnionei

d°rePreZentaCjiwykonawcy

（CZyteInyiubnp，ZPieczeciaimienna）

3

……………………．，dn．…………．…．…．
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NazwaiadresWykonawcy：

ZaJaczniknr3dosiwz

OSWiADcZENIEOPRZYNALEZNOScIWYKONAWcYDOGRUPYKAPITALOWEJ

Przystepujacdopostepowaniaoudzieleniezamewieniepub－iczneg。na庄zeqiadvina四股

aparatury＿laboratorYinejM，ProWadzonego przezINSPEKCJE OCHRONY SRODOWISKL

WOJEWODZKIiNSPEKTORATOCHRONYSRODOW－SKAWBYDGOSZCZY，u一・ks・PiotraSkargi2，

85－018Bydg°SZCZ，

WimIeniu

（nazwaWykonawcylubWyk°naWCdw）

oSwiadczam，Zepodmiot，ktdryreprezentL府：

□　nienaieZydogrupykapitaねwej，°ktdrqmowawart・24ust．1pkt23ustawyPraw°Zamdwieh

PublicznychzinnymWyk。naWCaktdryzloZyIodrebnaofehewprzedmiotowymp。StePoWaniuo

udzieIeniezambwieniapublicznego具

口　naleZydogrupy kapitaJoweJ・O ktOrq mowawart・24ust“1pkt23ustawy Prawozamewieh

PubiicznychzinnymWyk。naWca・ktdryzloZylodrebnaofehewprzedmiotowymp。StePOWaniuo

udzieIeniezam6wieniapubIiczneg°＊

（Nazwy（冊my）Wykonawcbw，ktdrzynaIeZadotejsamejgrupykapitaJowejizJoZyliodrebneofedywpostepowaniu）

＊naIezyzaznaczyewぬき　Wykwadrat

，dn‥．．…．

Podpis°SobyuprawnioneJ

doreprezentacjiwykonawcy

（CZyteInyiubnp．zpieczeciaimienna）

★Przez gmpe kap〟abwalOZumie sIe WSZyStkiCh p屠edsiebioICbw ktdrzysa kontIOl0Waniwsposeb

bezpoSIedniIubpo nednipIZeZjednegopIZedsiebibICe，WtymltiwnieZtegoprzedsiebibnce－aIl．4pkt

14ustawzdnia16Iutego2007r oochIDniekonkulenQPikonsumentew（Dz．U．Z2015，pOZ．184z

p6Zn．zm．）．

4
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ObowIaZek wyk°nyWania

aparatura，ZnajdujacegosleW

l）．…．．……………‥‥．．…

OGOLNEWARUNKIUMOWY

§1

Za桓CZniknr4

Zamaw－aJaCyP。WierzaaWykonawcaprzyJmuJe・naWarunkachokreSionychnin－qSZaumOWa，

ZWanego daiej

WnaStePuJaCymZakresie：

2）…………‥．…〟．…‥．．…

ltd．，

OraZZobowiazujesiedostarczyenastepuaCeCZeScidoaparatury＊：

1〉　…‥，………………．〟．，

2）……………‥。…

Itd．，

ZWanedalejakcesoriami．

§2

1・Wyk°naWCaZob°Wiazuje印判γkonywaeobowiazkiokreSlonew§1wterminie

OddniazawarcianinIeJSZqumOWy，

dni

2“Prace，o ktdrych mowa w　§1，beda wykonywane w mbjscu zainstaiowania

aparatury／siedzibieWyk°naWCy’．

3・Wykonayca z°bowiazuje sie do wykonywania obowiazkdw okreSIonych w§1na

nastepuJaCyChzasadach：

1）wszystkieczynnoScimuszabyeWkonywaneprzezWykonawcezgodnie子Zaleceniami

ZaWartymiwinstrukcjach obs山glaParatury OraZ dobra praktykainZynlerSka przez

OdpowiednioprzeszkoIonychpracownikdw，

2）wszystkieczynnoSciwykonywaneprzezWykonawcemuszaodpowiadaeprzepisomw

ZakresiebhpiochronySrOd°Wiska，

3）wszystkie niezbedne narzedzia，cZeScii materia母　niezbedne do wykonywanja

ObowiazkewokreSIonychw§1dostarczaWykonawca．

4，Po wykonaniu przedmiotu umowy okreSIonegow§1nastapi°dbidrwykonanych prac

oraz dostarczonych akcesoridwま，ktdry zostanie potwierdzony protokoiem odbioru

POdpisanymwsiedzibieZamawlaJaCegoPrZeZPrZedstawicieliobustr°∩．

§3

1・ZawykonanieprzedmiotuumowyokreSIoneg°．W§1Zamawiajacyzobowiazujesiedo

uiszczenia na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia W WySOkoSci．〟，…………　Zl（Sbwnie：

2．PodanakwotazawierapodatekVATwobowiazuJaCqVVySokoSci．

3．Wynagrodzenie，oktdrymmowawust．1，0bejmuJeWSZyStkiekosztypowstaJewzwiazkuz

WykonaniemnImqSZeJumoWy．

4．PodstawarOZIiczeniabedziefakturaVATwystawionaprzezWykonawceposporzadzeniu

Protoko山，OktOrymmowaw§2ust．4．

5．Wynagrodzenie wynikajace z faktury VAT pねtne bedzie w terminie30dni od dnia

OtrZymaniafakturyVATprzezZamawiaJaCegoPrZelewemnakontopodanewtejfakturze．

6．DniemzapJatybedziedziehobciaZeniarachunkuZamawlaJacegO，

7．Wykonawca zob°WiazuJe Sie do terminowego regulowania naleZn°Sci p°datkowych

（PodatekVAT）zwiazanychzvYyStaWionadIaZamawiajacegofakturaVATorazdozaplaty

ZamawlaJaCemu°dszkodowanlaWPrZyPadkunieprawidfowegowystawieniafakturyVAT・

8．WykonawcaoSwiadcza，Zejest／nieJeSt’piatnikiempodatkuVAT，nrNiP・・・…………‥・……
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Zataczniknr4

§4

1・Wykonawcazobowiazanyjestdo uiszczenia na rzeczZamaw－aJacego karyumowneIW

WySOk°Sci1％wynagrodzenia，Oktdrymmowaw§3ust・1，WPrZyPadkuniedotrzymania

PrZeZWykonawceterminu，OktevnlmOWa．W§2ust・1，ZakaZdydzieh。P6Znienia“

2・Wykonawca zobowiazanyjestdo uiSZCZenIa na rZeCZZamaw－aJaCego kary umownq w

YSOk°ScilO％wynagrodzenia・Okti町mmOWaW§3ust“1，WPrZyPadkuniewkonaniaIub
n－enaleZytegowykonaniaprzezWykonawcektOregokQlwiekzobowiazkdw，Okterychmowaw

§1oraz§2ust・3pkt3，ZZaChowaniemzasad，Oktdrychmowaw§2ust，3pktli2．

3・ZamawlaJaCy ZaStrZega SObie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeIniajacego na

ZaSadach ogdlnych w przypadku，gdy poniesie szkode przeWZszaJaca∴VtNSokoSci

kt6r匂koiwiekzzastrzeZonychkarum°WnyCh．

4・Wykonawca wraZa zgode na potracenie kar umownych naleZnych Zamaw－aJacemu

ZWynagrOdzenianaieZnegoWykonawcy．

§5

1・ZamawlaJaCymaPraWokontrQlowaesposObwykonywaniaprzezWykonawceprzedmiotu

um°WyokreSIonegow§1，

2・Wyk°naWCa udzielaZamawiajacemu，niezaieZnie od uprawniehztytu山rekqjmi，gWaranCji

dotycza専PrZedmiotuumowyokreSlon等OW§1naokres……‥miesiecy・Biegokresu

gwaranqlrOZPOCZynaSiewdniupodpisaniaPrOtOkoluodbioru，oktdrymmowaw§2ust．4．＊

§6

1．Wrazie zaistnieniaistotneJZmiany okoiicznosciPOWOdujacq，Zewykonanie umowy nie

IeZywinteresiepublicznym，CZegOniemoZnabyねprzewidzieewchwiIizawarciaumowy，

Iub dalsze wykonywanie umowy moZe zagrOZieistotnemuinteres°Wi bezpIeCZehstwa

PahstwaIub bezplecZehstwu publicznemu，ZamawIaJaCy mOZe odstapie od um°Wy W

terminie30dni°dpowzleCiaWiadomoSciotychokoIicznoSciach．

2．W przypadku，O ktdrym mowa w ust“1，Wykonawca moZe Zadae wylacznie zapねty

naieZnqmuztytu山肌γk°naniaczesciumOWy・

§7

ZmianyumowyvtNmagajaformypISemnqWPOStaCianeksupodrygoremniewaZnoSci・

§8

1－　W sprawach nie ureguIowanych umowa maJa Odpowiednie zastosowanie przep－Sy

KodeksucywiInego・

2．EwentuaIne spory strony poddaja pod rozstrzygnIeCie WlaSciwego rzecz°W°Sadu w

Bydgoszczy・

§9

Umowesporzadzon°WtrZeChjednobrzmiacychegzempiarZaCh言edendIaWykonawcyidwa

diaZamawiaJaCego．

＊NiepotrzebneskreSliC

2


