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1. NAZWAORAZADRESZAMAWIAJACEGO

INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA
WOJEW6DZKI INSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA W BYDGOSZCZY
85-018 Bydgoszcz, ul. Piotra Skargi 2
Telefon: 52 5826466, Fax: 52 5826469
www.wios.bydqoszcz.pl
zwanydalej wSIWZZamawiajqcym.

Osoby upowaznione do kontaktow:
Matgorzata Nowicka - malqorzata.nowicka@wios.bvdqoszcz.pl

tel. 52 582-64-66 do 68 wew.249
Waldemar Baczyriski - Waldemar.baczynski@wios.bvdgoszcz.pl

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

2. POSTEPOWANIE

2.1 Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z pozn. zm.), zwanej dale] ,,Pzp".

2.2 Wartosc szacunkowa zamowienia nie przekracza wyrazonej w ztotych rownowartosci kwoty
134 000 euro.

2.3 Postepowanie jest prowadzone w jezyku polskim.

2.4 Postepowanie oznaczone jest nazwa. ,,Dostawa rozpuszczalnikow, wzorcow i innych
odczynnikow".
Znak: WIOS-SSZP.272.26.2015.

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

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1 Zamawiajqcy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych. Wykonawca moze ztozyc oferte na jedna_
lub wiecej czesci zamowienia. Przedmiot zamowienia podzielonyjest na 29 zadan:

NT
Zadanie 1
Zadanie 2
Zadanie 3
Zadanie 4
Zadanie 5
Zadanie 6
Zadanie 7
Zadanie 8
Zadanie 9
Zadanie 10
Zadanie 1 1
Zadanie 12
Zadanie 13

Ogdlny opis zamowienia
Odczynniki do chromatografii cieczowej.

Odczynniki do analiz sladowych
Odczynniki do analiz sladowych

Wzorce do chromatografii
Wzorce do chromatografii
Wzorce do chromatografii
Wzorce do chromatografii

Wzorce do chromatografii cieczowej i GC-MS
Rozpuszczalniki
Rozpuszczalniki

Wzorce kationow do ICP
Wzorce

Wzorce do chromatografii gazowej

Hose
1 poz.
5 poz.
4 poz.
6 poz.
20 poz.
4 poz.
1 poz.
6 poz.
7 poz.
3 poz.
1 poz.
1 poz.
4 poz.

CPV
38400000-9
38400000-9
38400000-9
38400000-9
38400000-9
38400000-9
38400000-9
38400000-9
38400000-9
38400000-9
38400000-9
38400000-9
38400000-9
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Zadanie 14
Zadanie 15
Zadanie 16
Zadanie 17
Zadanie 18
Zadanie 19
Zadanie 20
Zadanie 21
Zadanie 22
Zadanie 23
Zadanie 24
Zadanie 25
Zadanie 26
Zadanie 27
Zadanie 28
Zadanie 29

Wzorce kationow do AAS
Rozpuszczalniki

Wzorce kationow do ICP
Referencyjne materialy odniesienia

Materiaty referencyjne do chromatografii gazowej
Materiaty referencyjne do chromatografii cieczowej i gazowej

Odczynniki
Kwasy

Odwazki analityczne - FIXY
Odczynniki i wzorce do oznaczeri na aparatach firmy HACH

Odczynniki do aparatow firmy WTW
Wzorce
Wzorce
Wzorce

Odczynnik
Wzorce

11 poz.
1 poz.
4 poz.
3 poz.
1 poz.
4 poz.
51 poz.
4 poz.
9 poz.
9 poz.
10 poz.
29 poz.
5 poz.
3 poz.
1 poz.
2 poz.

38400000-9
38400000-9
38400000-9
38400000-9
38400000-9
38400000-9
38400000-9
38400000-9
38400000-9
38400000-9
38400000-9
38400000-9
38400000-9
38400000-9
38400000-9
38400000-9

3.3 Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia

Zadanie 1
Dostawa odczynnikow laboratory]nych o nastepuj$cej charakterystyce:

L.p.

1.

Odczynniki do chromatografii cieczowej

Bezwodny siarczan sodu krystaliczny

lloSc

5x 1kg

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. Opakowania nie wieksze niz 1 kg.
3. Odczynnik musi posiadac swiadectwo jakosci.
4. Wliczony w cen§ transport do siedziby WIO§ w Bydgoszczy.
5. Termin dostawy - maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Zadanie 2
Dostawa odczynnikow laboratoryjnych o nastepuja_cej charakterystyce:

L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

Odczynniki do analiz sladowych

Kwas azotowy 69 % spektralnie czysty do analiz sladowych AAS

Kwas azotowy 65 % Suprapur do analiz sladowych AAS

Kwas solny stezony 30 % Suprapur spektralnie czysty do oznaczania
sladowych ilosci rteci
Odwazka analityczna (fix) Bromian (V) potasu - bromek potasu 0,05 mol/l
do oznaczania sladowych ilosci rteci

Chlorek cyny 2-hydrat do analiz sladowych

llo£6

6x11

2 x 1 1

1 x 11

1 szt.

100 g
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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. Wliczony w cene transport do siedziby WIO§ w Bydgoszczy.
3. Odczynniki musz$ posiadac karty charakterystyki i swiadectwo jakosci.
4. Termin dostawy - maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Zadanie 3
Dostawa odczynnik6w laboratoryjnych o nastepujqcej charakterystyce:

L.p.

1.

2.

3.

4.

Odczynniki do analiz sladowych

Nadtlenek wodoru 30% Suprapur
do analiz sladowych
Kwas azotowy 69% spektralnie czysty
do analiz sladowych AAS
Tlenek lantanu La2O3
spektralnie czysty do analiz sladowych
Chlorek cezu Suprapur spektralnie czysty do analiz sladowych

Nose

1 x1L

14x1L

25 g

25 g

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. Wliczony w cene transport do siedziby WIO§ w Bydgoszczy.
3. Odczynnik musi posiadac swiadectwo jakosci i karte charakterystyki.
4. Termin dostawy - maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Zadanie 4
Dostawa odczynnikbw laboratoryjnych o nastepuja_cej charakterystyce:

L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Wzorce do chromatografii

Fluorobenzen w metanolu o stez. 2000 ug/ml

4-Bromofluorobenzen w metanolu
o stez. 2000 ug/ml
Heksachlorobenzen w heksanie
ostez. 1000 ug/ml
Pentachlorobenzen w heksanie
ostez. 1000 ug/ml

Alachlor w heksanie o stez. 10 ug/ml

Mix 14 pestycydow, o sktadzie:
a-HCH, p-HCH.Y-HCH,
0-HCH, aldryna, dieldryna, endryna, izodryna, a-endosulfan,
p-endosulfan, 4,4'-DDD,
4,4'-DDE, 4,4'-DDT i 2,4'-DDT
w acetonitrylu
o stez. po 10 Mg/ml

Ilos6

2 x 1 ml

5 x 1 ml

5 x 1 ml

5 x 1 ml

5x 1 ml

5 x 1 ml
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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. Wliczony w cene transport do siedziby WIOS w Bydgoszczy.
3. Odczynniki musza_ posiadac swiadectwo jakosci.
4. Odczynniki musz$ posiadac czystosc min. 99,9 %.
5. Termin dostawy - maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Zadanie 5
Dostawa odczynnikow laboratoryjnych o nastepuj^cej charakterystyce:

L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wzorce do chromatografii

Alkohol n-butylowy

Benzen

Etylobenzen

m-Ksylen

Octan butylu

Octan etylu

o-Ksylen

p-Ksylen

Trichloroetylen

Hexachloro-1,3- butadien

Styren

n-Dekan

Aceton

Atrazyna

Symazyna

Trifluralina

Nose

5ml

5ml

5ml

5ml

1 ml

5ml

5ml

5ml

2 x 1 ml

2 x O , 2 5 g

2 x 1 ml

1 ml

5ml

0,25 g

0,25 g

0,25 g
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17.

18.

19.

20.

Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)

Chlorek trojpropytocyny

4-tert-oktylofenol (nrCAS: 140-66-9)

Chlorek trojbutylocyny (TBTC)

0,50 g

2xO,10g

2 x 0,25 g

2 x 0,25 g

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 certyfikat spetniaj^cy wymagania normy PN-EN ISO 17025:

2005.
4. Odczynniki muszq posiadac czystosc min. 98,5 %.
5. Termin dostawy - maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Zadanie 6
Dostawa odczynnikow laboratoryjnych o nastepuja_cej charakterystyce:

Lp.

1.

2.

3.

4.

Wzorce do chromatografii

Nonylofenol techniczny, CAS 84852-15-3

4-n-Nonylofenol, CAS 104-40-5

Chloroalkany C10,13p63%CI, w cykloheksanie, o stez. 100ug/ml

Chloroalkany Ci0-i3, 51 ,5%CI, w cykloheksanie, o stez. 1 0Oug/ml

Nose

4 x 0,25g

4xO,10g

2x 10ml

1 x 10 ml
Dodatkowe ustugi i dostawy wymagane do zamowienia:

1. Przydatnosc do uzycia (waznosc) nie moze bye krbtsza niz 24 miesiecy liczone od dnia
ich dostarczenia.

2. Odczynniki muszq posiadac czystosc min. 99,0 %.
3. Odczynniki musza^ posiadac swiadectwo jakosci.
4. Wliczony w cene transport do siedziby WIOS w Bydgoszczy.
5. Termin dostawy - maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Zadanie 7
Dostawa odczynnikow laboratoryjnych o nastepuja,cej charakterystyce:

L.p.

1.

Wzorce do chromatografii

Mieszanina trzech trojchlorobenzenow (1 ,2,4-TCB, 1 ,2,3-TCB i 1
w heksanie tub w metanolu, o stez. po 1000 ug/ml

3,5-TCB)

i lose

5 x 1 ml

Dodatkowe ustugi i dostawy wymagane do zamowienia:
1. Przydatnosc do uzycia (waznosd) nie moze byd krotsza niz 24 miesiqce liczone od dnia

ich dostarczenia.
2. Wliczony w cene transport do siedziby WIOS w Bydgoszczy.
3. Odczynniki musza. posiadac swiadectwo jakosci.
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4. Odczynniki musza_ posiadac czystosc min. 99,9 %.
5. Termin dostawy - maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Zadanie 8
Dostawa odczynnikow laboratoryjnych o nastepuja_cej charakterystyce:

L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Wzorce do chromatografii cieczowej J GC-MS

Mix 9 WWA o sktadzie:
naftalen, antracen, fluoranten, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten,
benzo(a)piren, dibenzo(ah)antracen, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-
cd)piren w acetonitrylu o stez. po 10 |jg/ml
Chlorek tributylocyny (TBTC) w wodzie,
o stez. 1 mg/ml
Chlorek tri-n-propylocyny w metanolu,
o stez. 1 mg/ml
4-n-Nonylofenol w metanolu,
o stez. 1 mg/ml (CAS 104-40-5)
Nonylofenol w chlorku metylenu,
o stez. 1 mg/ml, (CAS 84852-15-3)
4-tert-Oktylofenol w metanolu
o stez. 1 mg/ml (CAS 140-66-9)

Nose

5 x 1 ml

2x1 ml

2 x 1 ml

2 x 1 ml

2 x 1 ml

2 x 1 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. Wliczony w cene transport do siedziby WIOS w Bydgoszczy.
3. Odczynniki musza, posiada6 swiadectwo jakosci.
4. Odczynniki muszq posiadad czystosc min. 99,9 %.
5. Termin dostawy - maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Zadanie 9
Dostawa odczynnikow laboratoryjnych o nastepuja_cej charakterystyce:

L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Rozpuszczalniki

Metanol Gradient Grade do HPLC

Benzen do GC

2-propanol do HPLC

Aceton do analiz sladowych pozostatosci pestycydbw,
(czystosc min. 99, 8 %)

Kwas octowy lodowaty do analiz sladowych,
(czystosc min. 99,7 %)
Toluen do sladowych analiz chromatograficznych,
( czystosc min. 99,7%)
Chlorek metylenu do sladowych analiz chromatograficznych do GC-MS
(czystosci > 99,9%)

Nose

36x2,5L

1 x1 L

4x2 ,5L

15x1 L

1 x1 L

5x1 L

2x1 L
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Dodatkowe usHigi 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 WtOS w Bydgoszczy.
3. Odczynniki musza^ posiadac swiadectwo jakosci.
4. Termin dostawy - maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Zadanie 10
Dostawa odczynnikow laboratoryjnych o nastepujqcej charakterystyce:

L.p.

1.

2.

3.

Rozpuszczalniki

Heksan do analiz sladowych pozostatosci organicznych do GC- ECD ,GC-
FID,
(czystosc min. 99,5 %, catkowicie bez zawartosci benzenu ( max. ilosc
pojedynczych zanieczyszczert GC-ECD - 10 pg/ml )

Dwusiarczekwegla
(do ozn. BTX, czystosc min. 99,8 %, bez sladowych zawartosci EBTX, max
zawartosc substancji nielotnych 0,0005 %)

Alkohol etylowy, bezwodny, do analiz sladowych, (czystosc min. 99,8%)

Hose

28x2,5L

6 x O , 5 L

1 x2,5L

Dodatkowe ustugi i dostawy wymagane do zamowienia:
1. Przydatnosi do uzycia (waznosc) nie moze bye krotsza niz 18 miesiecy liczone od dnia

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

Zadanie 11
Dostawa odczynnikow laboratoryjnych o nastepuja_cej charakterystyce:

L.p.

1.

Wzorce kationow do ICP

Roztw6r wzorcowy do ICP berylu 1000 mg/l w HNO3

Ilosc

min. 100 ml

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

ich dostarczenia.
2. Wliczony w cene transport do siedziby WIO§ w Bydgoszczy.
3. Odczynniki musza, posiadad swiadectwo jakosci.
4. Odczynniki musza_ posiadac swiadectwo wzorca spetniajqce wymagania normy PN-EN

ISO 17025: 2005, posiadaja.ee odniesienie do NIST
5. Termin dostawy - maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy.
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Zadanie 12
Dostawa odczynnik6w laboratoryjnych o nastepuja,cej charakterystyce:

L.p.

1.

Wzorce

Wzorzec jonow fluorkowych w wodzie do chromatografii jonowej, stezenie
1000 ug/ml

iiose
2xmin. 125

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. Wliczony w cene transport do siedziby WIO£ w Bydgoszczy.
3. Odczynniki musza. posiada6 swiadectwo jakosci wzorca spetniaj^ce wymagania normy

PN-EN ISO 17025: 2005, posiadaja.ce odniesienie do wzorca wyzszego rzedu i z podana_
niepewnosciq.

4. Termin dostawy - maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Zadanie 13
Dostawa odczynnikow laboratoryjnych o nastepuj^cej charakterystyce:

L.p.

1.

2.

3.

4.

Wzorce do chromatografii gazowej

Endryna w acetonitrylu lub cykloheksanie, stez. 10 u/ml

Delta - HCH w acetonitrylu lub cykloheksanie, stez. 10 u/ml

2,4"- DDT w acetonitrylu lub cykloheksanie, stez. 10 u/ml

4,4"- DDT w acetonitrylu lub cykloheksanie, stez. 10 u/ml

Nose

1 x 10ml

1 x 10 ml

1 x 10ml

1 x 10 ml

Dodatkowe uslugi i dostawy wymagane do zamowienia:
1. Przydatnosc do uzycia (waznosc) nie moze bye krotsza niz 24 miesiecy liczone od dnia

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

Zadanie 14
Dostawa odczynnikow laboratoryjnych o nastepuj^cej charakterystyce:

L.p.

1.

2.

3.

4.

Wzorce kationow do AAS

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

Roztwor wzorcowy zelaza 1 000 mg/l
w 2%-5% HNO3

Roztwbr wzorcowy talu 1000 mg/l
w2%-5%HNO3

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

Nose

min.100 ml

min.100 ml

min.100 ml

min.100 ml
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

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

Roztwor wzorcowy cynku 1 000 mg/l
w2%-5%HNO3

Roztwor wzorcowy niklu 1000 mg/l
w2%-5%HNO3

Roztwor wzorcowy otowiu 1000 mg/l
w2%-5%HNO3

Roztwor wzorcowy sodu 1 000 mg/l
w2%-5%HNO3
Roztw6r wzorcowy wapnia 1000 mg/l
w 2%-5% HNO3
Roztwbr wzorcowy magnezu 1000 mg/l
w 2%-5% HNO3

2 x min.100 ml

2x min.100 ml

2 x min.100 ml

2 x min.100 ml

2 x min.100 ml

2 x min.100 ml

2 x min.100 ml

Dodatkowe ushigi i dostawy wymagane do zamowienia:
1. Przydatnosc do uzycia (waznosc) nie moze bye krotsza niz 24 miesiqce liczone od dnia

ich dostarczenia.
2. Wliczony w cene transport do siedziby WIO& w Bydgoszczy.
3. Odczynniki musza. posiadac swiadectwo jakosci wzorca spetniaja.ce wymagania normy

PN-EN ISO 17025: 2005, posiadaja.ce odniesienie do NIST.
4. Termin dostawy - maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Zadanie 15
Dostawa odczynnikow laboratoryjnych o nastepujqcej charakterystyce:

Lp.

1.

Rozpuszczalniki

Metanol do sladowych analiz lotnych zwiazkow organicznych metoda, GC-
MS, (czystosc min.99,9 %)

Nose

1x1 L

Dodatkowe uskigi i dostawy wymagane do zamowienia:
1. Przydatnos6 do uzycia (waznosc) nie moze bye krotsza niz 12 miesiecy liczone od dnia

ich dostarczenia.
2. Wliczony w cen§ transport do siedziby WIO& w Bydgoszczy.
3. Odczynniki musza_ posiadac swiadectwo jakosci.
4. Termin dostawy - maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Zadanie 16
Dostawa odczynnikow laboratoryjnych o nastepuj^cej charakterystyce:

L.p.

1.

2.

3.

Wzorce kationow do ICP

Roztwdr wzorcowy do ICP krzemu 1000 mg/l w HNO3/HF

Roztwor wzorcowy do ICP molibdenu 1000 mg/l

ICP multielement standard solution IV
(1000mg/l:Ag,AI,B,Ba,Bi,Ca,Cd,Co,Cr,Cu,Fe,Ga,ln,K,Li,Mg,Mn,NalNi,Pb,Sr,TI,Zn)

Nose

min. 100
ml

min. 100
ml

min 100
ml

10
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ICP multielement standard solution VI
(1000mg/l Ca, I00mg/l: As,B,Be,Fe, Se.Zn,
10mg/l:Ag,AI.Ba.Bi.Cd.Co.Cr,Cu,Ga,K.Li.Mg.Mn.Mo.Na,Ni,Pb,Rb.Sr.Te.TI,U,V)

min.100
ml

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

ich dostarczenia.
2. Wliczony w cene transport do siedziby WIOS w Bydgoszczy.
3. Odczynniki muszq posiadac swiadectwo jakosci wzorca speJniaja_ce wymagania normy

PN-EN ISO 17025: 2005, posiadaja.ee odniesienie do NIST.
4. Termin dostawy - maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Zadanie 17
Dostawa odczynnikow laboratoryjnych o nastepuja_cej charakterystyce:

L.p.

1.

2.

3.

REFERENCYJNE MATERIAL Y ODNIESIENIA

Woda certyfikowana SPS-WW2
wO,5% HNO3

Woda certyfikowana SPS-SW2
wO,5%HNO3

Woda certyfikowana NIST 1640a

lloSc

1 zestaw
(6 x50 ml)

1 zestaw

(6 x50 ml)

1 x 250 ml

Dodatkowe uslugi i dostawy wymagane do zamowienia:
1. Przydatnosc do uzycia {waznosd) nie moze bye krotsza niz 18 miesiecy liczone od dnia

ich dostarczenia.
2. Wliczony w cene transport do siedziby WIO3 w Bydgoszczy.
3. Termin dostawy - maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy.
4. Odczynniki muszq posiadac swiadectwo jakosci wzorca speJniaja.ce wymagania normy

PN-EN ISO 17025: 2005, posiadaja.ee odniesienie do wzorca wyzszego rzedu.

Zadanie 18
Dostawa odczynnikow laboratoryjnych o nastepujqcej charakterystyce:

L.p.

1.

Materiaty referencyjne do chromatografii gazowej

Loamy Sand Soil 2 - Total Petroleum Hydrocarbons (C 1 0-C40) (Quality
Control Materials QC3013 - do oznaczania catkowitej zawartosci
weglowodor6w C10 do C40 wg PN-ISO 16703:2009)

Nose

2 op. (2x100
g)

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. posiadad swiadectwo jakosci.
3. Wliczony w cene transport do siedziby WIO& w Bydgoszczy.
4. Termin dostawy - maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

11
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Zadanie 19
Dostawa odczynnikow laboratoryjnych o nastepujqcej charakterystyce:

L.p.

1.

2.

3.

4.

Materiaty referencyjne i wzorce do chromatografii cieczowej i gazowej

materiat referencyjny NIST 1649b - Urban dust - do oznaczania WWA w pyle

material referencyjny BAM-U013B -do oznaczania WWA w glebie

materiat referencyjny CRM500-30G, BTEX/GRO - Sandy Loam 1 - do
oznaczania BETX w glebie

wzorzec do chromatografii gazowej o sktadzie:
olej napedowy (typu A)/ olej smarowniczy (typu B) (1:1) - do oznaczania

weglowodor6w
C10-C40 wg PN- ISO 9377-2 i PN-ISO 16703:2009 - BAM-K010F

Nose

1 op. (2 g)

1 op. (77 g)

1 op. (30 g)

7x1, 5 ml

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

Zadanie 20
Dostawa odczynnikow laboratoryjnych o nastepuj^cej charakterystyce:

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Odczynniki

4-nitrofenol cz.d.a.

Aceton cz.d.a

Amonu chlorek cz.d.a.

Amonu molibdenian 4-hydrat cz.d.a.

Amonu zelaza(ll)siarczar) 6-hydrat cz.d.a

Antymonu-potasu winian 0,5 hydrat cz.d.a.

Cynku octan cz.d.a.

Czerwieh metylowa wskaznik cz.d.a.

di-Potasu wodorofosforan cz.d.a.
(Potasu fosforan ll-zas.)

Nose

Bydgoszcz

5g

2x1L

100 g

500 g

500 g

100 g

100g

5g

250g

Wtoclawek

-

1 L

100 g

500 g

250 g

100 g

-

-

50 g

Razem

5g

3x1 L

2 x 1 00 g

2 x 500 g

500 g + 250g

2x100g

100g

5g

250g + 50g

12
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Ferroiny siarczan roztwor 1/40 molarny
wskaznik cz.d.a.

Glukoza cz.d.a.

Kwas borowy cz.d.a.

Kwas L(+)askorbinowy cz.d.a.

Kwas szczawiowy 2-hydrat cz.d.a.

Magnezu chlorek 6-hydrat cz.d.a.

Magnezu siarczan 7-hydrat cz.d.a.

Manganu (II) siarczan bezwodny cz.d.a.

Miedzi (II) siarczan 1-hydrat cz.d.a.

N (l-Naftylo)-etylenodiaminy
dichlorowodorek cz.d.a.

Nadtlenek wodoru 30 % cz.d.a.

N-allilotiomocznik cz.d.a.

Oranz metylowy (wskaznik)

Paski wskaznikowe pH 1-14 (uniwersalne)

Potasu dichromian cz.d.a

Potasu diwodorofosforan cz.d.a. (Potasu
fosforan l-zas.)

Potasu nadsiarczan cz.d.a.

Rteci (II) chlorek extra czysty, 99+%

Rteci siarczan cz.d.a.

Sodowy w^glan kwasny cz.d.a.

Sodu azotan cz.d.a.

Sodu chlorek cz.d.a.

Sodu fosforan II zas 7-hydrat cz.d.a.

Sodu nitroprusydek cz.d.a.

Sodu salicylan cz.d.a.

Sodu wodorotlenek mikrogranulki cz.d.a.

100ml

100g

500g

100g

-

100 g

100 g

500 g

500 g

20 g

11 x1L

100 g

100 g

5 op.

50 g

250 g

500 g

200 g

250 g

500 g

100 g

-

500 g

-

3x1kg

10 x 1kg

2x100 ml

100 g

-

-

100 g

100 g

100 g

-

500 g

-

-

100 g

-

-

100 g

250 g

-

-

100 g

-

-

500 g

-

10g

500 g

15 x 1kg

3 x 100 ml

2x100g

500 g

100g

100 g

2 x 1 0 0 g

2 x 1 0 0 g

500 g

2 x 500 g

20 g

11 x 1L

2 x 1 0 0 g

100 g

5 op.

50 g + 1 0Og

2 x 250g

500g

200g

250g + 100g

500g

100g

500 g

500g

10g

3kg + 500g

25 x 1kg

13
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

Srebra siarczan cz.d.a.

Sulfanilamid cz.d.a.

Tabletki antypienia.ee (Antifoam S)

Tabletki Kjeldahla 3,5 g K2SO4 + 0,0035 g
Se, Typ ST

Tlenek magnezu cz.d.a.

Tri-sodu cytrynian 2-hydrat cz.d.a.

Zielert bromokrezolowa (wskaznik)

Zelaza (lll)chlorek 6-hydrat cz.d.a.

Srebra azotan cz.d.a.

4-aminoantypiryna cz.d.a.

Amoniak roztwbr ok. 25% cz.d.a.

Potasu heksacyjanozelazian (III) cz.d.a.

1,5-Difeny!okarbazyd cz.d.a.

Fenoloftaleina cz.d.a

Etanol 96% cz.d.a

Sita molekularne typ 4A

-

100 g

1op.(1000szt)

1op.(1000szt)

100 g

-

5 g

100 g

-

-

-

-

-

-

41 x lL

4kg

100 g

100 g

-

1op.(1000szt)

-

500 g

-

-

100 g

100 g

1 L

100 g

25 g

10g

17x 1L

-

100g

2x1 OOg

1op.(1000szt)

2 op.
(polOOOszt)

100 g

500 g

5g

100 g

100 g

100 g

1 L

100 g

25 g

10g

58x1L

4kg

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

ich dostarczenia.
2. Wliczony w cene transport do siedziby WIO6 w Bydgoszczy oraz Delegatury we

Wtoctawku.
3. Odczynniki musza. posiadac swiadectwo jakosci oraz karty charakterystyki.
4. Termin dostawy - maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Zadanie 21
Dostawa odczynnikow laboratoryjnych o nastepuja.cej charakterystyce:

L.p.

1.

Kwasy

Kwas azotowy 65% stez. cz.d.a.

I lose

Bydgoszcz

2x 1L

Wtoclawek

1 L

Razem

3x1 L

14
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2.

3.

4.

Kwas siarkowy st§z. cz.d.a. 95-97% do analiz
sladowych zawartos6 NO3max 1 ppm i NNH4
max 1 ppm

Kwas solny 35%-38% stez. cz.d.a.

Kwas ortofosforowy 85% cz.d.a.

30x1L

10x1L

2 x 1 L

20x1L

1 L

1 L

50x1L

11 x1L

3x1L

Dodatkowe ustugi i dostawy wymagane do zamowienia:
1. Przydatnos6 do uzycia (waznosc) nie moze bye krotsza niz 24 miesiecy liczone od dnia

ich dostarczenia.
2. Wliczony w cene transport do siedziby WIO$ w Bydgoszczy oraz Delegatury we

Wtoctawku.
3. Odczynniki musz^ posiadac swiadectwo jakosci oraz karty charakterystyki.
4. Termin dostawy - maksymalnie 30 dnt od dnia zawarcia umowy.

Zadanie 22
Dostawa odczynnik6w laboratoryjnych o nastepujqcej charakterystyce:

L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Odwazki analityczne - FIXY

Kwas solny 0.1mol/l (0,1 N)

Potasu nadmanganian 0,02mol/l (0,1 N)

Di-sodu szczawian 0,05mol/l (0,1 N)
(ciecz)

Sodu tiosiarczan 0,1mol/ ( 0,1 N))

Sodu wodorotlenek 0,1mol/l (0,1 N)

SoduchlorekO,1mol/t (0,1N)

Potasu jodan (0,1N)

Bromian (V) potasu- Bromek potasu 0,05 mol/l
(ciecz), do oznaczania rteci

Srebraazotan(0,1N)

llosc

Bydgoszcz

11S2t.

1 szt.

3szt.

2 szt.

2 szt.

2 szt.

2 szt.

-

2 szt.

Wtoclawek

4 szt.

1 szt.

-

-

-

-

-

2 szt.

-

Razem

15 szt.

2 szt.

3 szt.

2 szt.

2 szt.

2 szt.

2 szt.

2 szt.

2 szt.

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. Wliczony w cene transport do siedziby WIO§ w Bydgoszczy i Delegatury we Wtoctawku.
3. Odczynniki musza. posiadac swiadectwo jakosci oraz karty charakterystyki.
4. Termin dostawy - maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy.
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Zadanie 23
Dostawa odczynnikow laboratory]nych o nastepuj^cej charakterystyce:

L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Odczynniki i wzorce do oznaczeh na aparatach
firmy HACH

Developing Solution for Low Range
Formaldehyde

MBTH Reagent do oznaczania formaldehydu

Phenol Reagent

Phenol 2 Reagent

Test CyaniVer 3 Cyanide Reagent Powder Pillows
do oznaczania cyjankow -pojemnosc kuwety 10
ml

Test CyaniVer 4 Cyanide Reagent Powder Pillows
do oznaczania cyjankow -pojemnosc kuwety 10
ml

Test CyaniVer 5 Cyanide Reagent Powder Pillows
do oznaczania cyjankbw -pojemnosc kuwety 10
ml.

Roztwor wzorcowy chloru o stezeniu 25-30 mg/l
jako CI2

Roztw6r wzorcowy formaldehydu o stezeniu 4000
mg/l

llosc

Bydgoszcz

1 x 500ml

2 op.

-

~

2 op.

2 op.

2 op.

1 op.

(25 amputek)

1 op.

{16 amputek)

Wloclawek

1 X 500 ml

1 op.

1 op.

1 op.

1 op.

1 op.

1 op.

-

1 op.

(16 amputek}

Razem

2 x 500 ml

Sop.

1 op.

1 op.

Sop.

3 op.

3 op.

1 op.

(25 amputek)

2 op.

(po16
amputek)

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. Wliczony w cene transport do siedziby WIOS w Bydgoszczy i Delegatury we Wtectawku.
3. Odczynniki (poz. 1-7) muszq posiadac swiadectwo jakosci.
4. Wzorce (poz. 8, 9) musza. posiadac swiadectwo wzorca.
5. Termin dostawy - maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Zadanie 24
Dostawa odczynnikow laboratoryjnych o nastepuja^cej charakterystyce:

L.p.

1.

2.

Odczynniki do aparatow firmy WTW

Bufor techniczny o pH 10,00 do kalibracji
miernika Multiline

Bufor techniczny o pH 4,01 do kalibracji miernika
Multiline

Hose

Bydgoszcz

1 x 250ml

1 x 250ml

Wtoclawek

1 x 250ml

1 x 250ml

Razem

2 x 250ml

2 x 250ml

16
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Bufortechniczny o pH 7,00 do kalibracji miernika
Multiline

Proszek do przygotowania zerowego roztworu
kontrolnego ZRK 50
Roztwor czyszcza,cy RL-AG/Oxi do sondy
tlenowej firmy WTW
Roztwbr czyszcza,cy RL/G do sondy tlenowej
CellOx 325 firmy WTW

Roztwbr elektrolitu ELY/G do sondy tlenowej
CellOx 325 firmy WTW

Roztwdr elektrolitu ELY/G do sondy tlenowej
StirrOxG firmy WTW

Standard konduktometryczny 0,01 mol/l KCL
1413uS/cm
Roztwor elektrolitu ELY/G do sondy tlenowej
ConOx firmy WTW

1 x 250ml

1 op.

~

1 x 30 ml

1 x 50ml

•

1 x 500 ml

"

1 x 250ml

1 op.

1 x 50ml

1 x 30 ml

1 x 50ml

1 x 50ml

2 x 500 ml

1 x50ml

2 x 250ml

2 op.

1 x 50ml

2 x 3 0 ml

2 x 50ml

1 x 50ml

3 x 500 ml

1 x 50ml

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

ich dostarczenia.
2. Wliczony w cene transport do siedziby WIOS w Bydgoszczy i Delegatury we Wtoctawku.
3. Odczynniki musza_ posiadac swiadectwo jakosci.
4. Termin dostawy - maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Zadanie 25
Dostawa odczynnik6w laboratoryjnych o nastepuja.cej charakterystyce:

L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Wzorce

Roztwor wzorcowy TOG 50 mg/l

Roztwbr wzorcowy TOG 100 mg/l

Roztwor wzorcowy TOG 1000 mg/l

Roztwor wzorcowy COD 50 mg/l

Roztwdr wzorcowy COD 100 mg/l

Roztwbr wzorcowy COD 10 g/l

Roztwor wzorcowy jonow chlorkowych CI" w
roztworze wodnym o zawartosci 1 g/l
Roztwor wzorcowy azotu azotynowego N-NO2"w
roztworze wodnym o zawartosci 1 g/l
Roztwdr wzorcowy azotu azotanowego N-NO3"w
roztworze wodnym o zawartosci 1 g/l
Roztwor wzorcowy jonow siarczanowych SO4 "w
roztworze wodnym o zawartosci 1 g/l
Roztwor wzorcowy azotu amonowego N-NH4* w
roztworze wodnym o zawartosci 1 g/l

Nose

Bydgoszcz

1x500 ml

1x500 ml

1x500ml

1x500 ml

2x500 ml

1x500 ml

2x1 00 ml

2x1 00 ml

2x1 00 ml

2x1 00 ml

1x1 00 ml

Wtoctawek

1x500 ml

1x500 ml

1x500ml

-

2x500 ml

1x500 ml

2x1 00 ml

2x1 00 ml

2x100 ml

1x100 ml

-

Razem

2x500 ml

2x500 ml

2x500ml

1x500 ml

4x500 ml

2x500 ml

4x1 00 ml

4x1 00 ml

4x1 00 ml

3x1 00 ml

1x1 00 ml

17
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Roztwor wzorcowy jonbw fosforanowych PO/" w
roztworze wodnym o zawartosci 1 g/l
Roztwor wzorcowy fosforu w roztworze wodnym o
zawartosci 1 g/l
Roztwor wzorcowy calkowitego azotu Kjeldahla w
roztworze wodnym o zawartosci 1 g/l
Roztwor wzorcowy zasadowosci w roztworze
wodnym o zawartosci 1 g/l (1000mg CaCO3/l)
Zawiesina ogolna TSS-1000 mg/l

Ciala rozpuszczone TDS-1000mg/l

Roztwor wzorcowy chrom (VI) w roztworze
wodnym o zawartosci 1 g/l
Wzorzec BZT - 200 mg/l BOD

Wzorzec BZT - 1000mg/l BOD

Wzorzec BZT - 500 mg/l BOD

Metnosc (wzorce na aparat) 1000 NTU

Barwa -Platinum 500

Barwa -Platinum 500

Osad sciekowy CRM - pH, fosfor ogolny, og6lny
w^giel organiczny, azot Kjeldahla, amoniak, azot
azotanowy, czesci mineralne i organiczne ( straty
przy prazeniu)
Gleba CRM - pH, przewodnosc elektryczna
wJasciwa op. 100 g_
Fenol w roztworze wodnym 1000 mg/l

Cyjanki w roztworze wodnym 1000 mg/l

Oleje i tfuszcze o stezeniu 1000 mg/l w wodzie

2x1 00 ml

-

2x125 ml

2x1 00 ml

2x1 00ml

2x1 00ml

2x1 00 ml

2x1 00ml

1x500 ml

1x1 00ml

2x500 ml

1x500 ml

1x1 00ml

2 opakowania
(2x50g)

1 opak.(IOOg)

-

1x100 ml

-

2 x100 ml

2x100 ml

2x1 25 ml

2x100 ml

2x1 00ml

2x1 00ml

2x1 00 ml

2x1 00ml

1x500 ml

1x1 00ml

-

1x500 ml

1x1 00ml

-

1x 500 ml

1x100 ml

2x250 ml

4x1 00 ml

2x100 ml

4x125 ml

4x100 ml

4x100ml

4x1 00ml

4x1 00 ml

4x100ml

2x500 ml

2x1 00ml

2x500 ml

2x500 ml

2x1 00ml

2 opakowania
(2x50g)

1 opak.(IOOg)

1x 500ml

2x100 ml

2x250 ml

Dodatkowe uslugi i dostawy wymagane do zamowienia:
1. Przydatnosc do uzycia (waznosc) nie moze bye krotsza niz 24 miesi^ce liczone od dnia

ich dostarczenia.
2. Wliczony w cene transport do siedziby WIOS w Bydgoszczy i Delegatury we Wtoctawku.
3. Odczynniki musza_ posiadac swiadectwo jakosci wzorca spetniajqce wymagania normy

PN-EN ISO 17025: 2005, posiadaja.ce odniesienie do NIST.
4. Termin dostawy - maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy.
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Zadanie 26
Dostawa odczynnik6w laboratoryjnych o nastepuja.cej charakterystyce:

Lp,

1.

2.

3.

4.

5.

Wzorce

Wzorzec konduktometryczny o przewodnosci
elektrycznej wtasciwej
w temp. 25°C - 147 uS/cm
Wzorzec konduktometryczny o przewodnosci
elektrycznej wtasciwej
wtemp. 25°C-1413 u S/cm
Wzorzec konduktometryczny o przewodnosci
elektrycznej wtasciwej
w temp. 25°C - 12880 pS/cm
Wzorzec konduktometryczny o przewodnosci
elektrycznej wlasciwej
wtemp. 25°C-718 uS/cm
Wzorzec konduktometryczny o przewodnosci
elektrycznej wtaSciwej
w temp. 25°C - 100000 uS/cm

Ilos6

Bydgoszcz

1 x 500 rnl

1 x 500 ml

1 x 250 ml

3 x 500 ml

1 x 500 ml

Wtoctawek

1 x 500 ml

3 x 500 ml

1 x 500 ml

Razem

1 x 500 ml

2 x 500 ml

1 x 250 ml

6 x 500 ml

2 x 500 ml

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

ich dostarczenia.
2. Wliczony w cen§ transport do siedziby WIOS w Bydgoszczy i Delegatury we Wtoctawku.
3. Odczynniki musza. posiadac swiadectwo jakosci wzorca spetniaja.ce wymagania normy

PN-EN ISO 17025: 2005, posiadaja.ce odniesienie do MIST..
4. Termin dostawy - maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Zadanie 27
Dostawa odczynnikow laboratoryjnych o nastepuja^cej charakterystyce:

L.p.

1.

2.

3.

Wzorce

Wzorzec pH o wartosci 9,18 wtemp. 25°C

Wzorzec pH o wartosci 6,86 w temp. 25°C

Wzorzec pH o wartosci 2,0 wtemp. 25°C

Nose

Bydgoszcz

-

3 x 500 ml

-

Wtoctawek

1 x 500 ml

3 x 500 ml

1 x 250 ml

Razem

1 x 500 ml

6 x 500 ml

1 x 250 ml

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. Wliczony w cene transport do siedziby WIO6 w Bydgoszczy i Delegatury we Wtoctawku.
3. Odczynniki musza. posiadac swiadectwo jakosci wzorca spetniaja.ce wymagania normy

PN-EN ISO 17025: 2005, posiadajg.ce odniesienie do NIST.
4. Termin dostawy - maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy.
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Zadanie 28
Dostawa odczynnikow laboratoryjnych o nastepuja.cej charakterystyce:

L.p-

1.

Odczynnik

Glukoza o czystosci min. 99,9% , 1 g, termin
waznosci 1 rok

Ilosc

Bydgoszcz

2x1 g

Wloclawek

-

Razem

2x1 g

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

dostarczenia.
2. Wliczony w cene transport do siedziby WIO6 w Bydgoszczy.
3. Odczynniki musz^ posiadac swiadectwo jakosci wzorca spefniaj^ce wymagania normy

PN-EN ISO 17025: 2005, posiadaj^ce odniesienie do NIST.
4. Termin dostawy - maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Zadanie 29
Dostawa odczynnikow laboratoryjnych o nastepuja.cej charakterystyce:

U-P-

1.

2.

Wzorce

Wzorzec konduktometryczny o przewodnosci
elektrycznej wlasciwej
w temp. 25°C - 10 pS/cm
Wzorzec konduktometryczny o przewodnosci
elektrycznej wtasciwej
w temp. 25°C - 20 pS/cm

Ilosc

Bydgoszcz

1 x 500 ml

1 x 500 ml

Wtoctawek

1 x 500 ml

Razem

1 x500 ml

2 x 500 ml

Dodatkowe ustugi i dostawy wymagane do zamowienia:
5. Przydatnosd do uzycia (waznosc) nie moze byd krotsza niz 6 miesiecy, liczona od dnia

ich dostarczenia.
6. Wliczony w cene transport do siedziby WIO§ w Bydgoszczy i Delegatury we Wtodawku.
7. Odczynniki musz$ posiadac swiadectwo jakosci wzorca spetniaja.ce wymagania normy

PN-EN ISO 17025: 2005, posiadajqce odniesienie do NIST..
Termin dostawy- maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Uwaqa!!!
Jesli w tabeli podana jest ilosc odczynnika w postaci liczby (np.: 250g) jest to ilosc minimalna -
oferta moze zawierac wieksz^ ilosc odczynnika (np.: 300g) lub w podziale na czesci sumowac si^
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 nastepuje zmiana ilosciowa wzgledem siwz konieczne jest zaznaczenie tego w ofercie.
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Wszystkie znaki towarowe lub pochodzenie zostaty uzyte ze wzgledow organizacyjnych w celu
okreslenia norm i parametrbw, Zamawiaja^cy dopuszcza sktadanie ofert rownowaznych.

4. TERMIN WYKONAN1A ZAMOWIENIA

Termin wykonania zamowienia - Zamawiaja_cy wymaga, aby poszczegolne zadania zostaty
wykonane w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

5. WARUNKI UDZIALU W POST^POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIATYCH WARUNKOW

5.1 O udzielenie zamowienia moga. sie ubiegad Wykonawcy, ktorzy:

5.1.1 spetniaja. warunki dotycza.ce:
5.1.1.1 posiadania uprawnieii do wykonywania okreslonej dziatalnosci 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 ifinansowej;

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

5.2 Opis sposobu dokonania oceny spetniania warunkow.
5.2.1 Ocena spetnienia warunkow wymienionych w pkt 5.1.1 zostanie dokonana na podstawie

oswiadczenia Wykonawcy potwierdzaja^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 kapitalowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz.U. Nr 50, poz. 331,
ze zm.), ztoza. odrebne oferty, chyba ze wykaz^, ze istniej^ce miedzy nimi powiazania nie
prowadza. do zachwiania uczciwej konkurencji pomiedzy Wykonawcami w postepowaniu o
udzielenie zamowienia.

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
nalezqcych 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, Zamawiaja_cy wykluczy z postepowania o udzielenie
zamowienia Wykonawce, ktdry w okresie 3 lat przed wszczeciem postepowania, w sposob
zawiniony powaznie naruszyt obowia,zki 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 zambwienia Wykonawcy,
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ktbry udowodni, ze podj^t konkretne srodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, ktore maja_
zapobiec zawinionemu i powaznemu naruszaniu obowi^zkow zawodowych w przysztosci oraz
naprawit szkody powstate w wyniku naruszenia obowi^zkow zawodowych lub zobowiqzat sie do
ich naprawienia.

5.5 Wykonawca moze polega6 na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zam6wienia, zdolnosciach finansowych lub ekonomicznych innych
podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego t^cza^cych go z nimi stosunkow.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowi^zany jest udowodnic Zamawiaj^cemu, iz bedzie
dysponowat tymi zasobami w trakcie realizacji zamowienia, w szczegolnosci przedstawiaj^c w
tym celu pisemne zobowi^zanie tych podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobow na potrzeby wykonania zamowienia.

Ocena spetniania warunkow udziatu w postepowaniu zostanie dokonana wg formuty ,,spetnia -
nie spetnia" na podstawie oswiadczen i dokumentow, jakie maja^ dostarczyd 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, ktore nalezy ztozyc w postepowaniu:

6.1.1 Formularz oferty - wzor stanowi zatqcznik nr 1 do siwz;

6.1.2 oswiadczenie o spetnianiu warunk6w udziatu w postepowaniu okreslonych w
art. 22 ust. 1Pzp -zata_cznik nr 2 do siwz,

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

6.1.4 aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajq 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 potwierdzajqce,
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 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;
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6.1.7 lista podmiotow nalez^cych do tej same] 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 (zata_cznik nr 4 do SIWZ);

6.1.8 W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotow na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowi^zany jest udowodnic
Zamawiaja_cemu, iz bedzie dysponowat tymi zasobamt w trakcie realizacji
zamowienia, w szczegolnosci przedstawiaj^c w tym celu pisemne zobowi^zanie tych
podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby
wykonania zamowienia;

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

W przypadku, gdy oferta, sktadana przez wsp6lnik6w spotki cywilnej, podpisana
zostanie przez wszystkich wspolnikow spotki, petnomocnictwo nie jest wymagane.

WYKONAWCY ZAGRANICZNI

6.1.10 Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych 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 upfywem terminu sMadania ofert,

6.1.10.2 nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat, sktedek na ubezpieczenie
spoteczne i zdrowotne albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegfych platnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawione nie
wczesniej niz 3 miesi$ce przed uptywem terminu sktadania ofert;

6.1.11 Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentow, o ktorych mowa w
pkt 6.1.10, zastepuje si? je dokumentem zawieraj^cym oswiadczenie, w ktorym
okresla sie takze osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, ztozone przed
wtasciwym organem s^dowym, administracyjnym albo organem samorza_du
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem - terminy okreslone w tym punkcie maja, odpowiednie zastosowanie.

6.1.12 Pefnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku, gdy oferta zostata podpisana
przez osobe(y) inna.(e) niz wymieniona(e) w odpisie z wtasciwego rejestru lub innym
dokumencie wskazuja.cym sposob reprezentacji Wykonawcy/6w.

6.2 Wykonawcy wspolnie ubiegaja.cy sie o udzielenie zamowienia (spotka cywilna,
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konsorcjum itp.)
6.2.1 Wykonawcy mog$ wsp6lnie ubiegac si? o udzielenie zam6wienia (np. wspblnicy

sp6tki cywilnej, cztonkowie konsorcjum).
W takim przypadku, zgodnie z art. 23 Pzp, wykonawcy ustanawiaja_ Petnomocnika do
reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania
w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Wowczas do oferty nalezy zata_czyc stosowne petnomocnictwo w oryginale lub
notarialnie poswiadczonej kopii.

6.2.2 W przypadku wspblnego ubiegania si? wykonawcow o udzielenie niniejszego
zam6wienia, warunki udziafu w postepowaniu okreslone w pkt 5.1.1 wykonawcy
mogq speJniac ta^cznie (wystarczy, zeby warunek spetniat jeden z wykonawcbw
wspolnie ubiegajqcych si? o udzielenie zambwienia), natomiast badanie braku
podstaw do wykluczenia okreslonych w pkt 5.1.2 i 5.3 przeprowadzane b?dzie w
odniesieniu do kazdego z wykonawcbw indywidualnie.

W przypadku, gdy o udzielenie zamowienia wykonawcy ubiegaĵ  si? wspolnie, wowczas:
- oswiadczenia/dokumenty wymienione w punktach 6.1.1 - 6.1.2 moga_ zlozyc
wspolnie,
- oswiadczenie oraz dokumenty wymienione w punktach 6.1.3 - 6.1.7, winni zfozyc
indywidualnie.

7. INFORMACJEOSPOSOBIEPOROZUMIEWANIASI^ZWYKONAWCAMIORAZ
PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW

7.1 Wszelkiego rodzaju oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiaja_cy i
Wykonawcy przekazuj^ poczt$ elektroniczn^ na adres:
malqorzata.nowicka@wios.bydqoszcz.pi lub waldemar.baczynski@wios.bvdqoszcz.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 za^cznikami. Siwz zostanie
przestana nie pozniej niz w ci^gu 5 dni od zgtoszenia wniosku na adres podany we wniosku
lub mozna odebrac osobiscie w siedzibie Zamawiajqcego w Bydgoszczy przy ul. P. Skargi 2,
pok6j 33 II pietro.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM ZÎ ^̂  ^̂ ^Z

Zamawiajqcy nie wymaga wniesienia wadium.

9. TERMINZWIAZANIAOFERTA

Wykonawcy b?dq zwiqzani oferty przez okres 30 dni. Bieg terminu zwi^zania oferty rozpoczyna si?
wraz z uptywem terminu sktadania ofert, o ktorym mowa w punkcie 11.2 SIWZ.

24



WIOS-SSZP.272.26.2015

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

10.1 Wymagania ogolne

10.1.1 Kazdy Wykonawca moze ztozyc tylko jedna_ oferte.

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

10.1.3 Oferte nalezy sporzqdzic w jezyku polskim, w sposob czytelny na komputerze,
maszynie lub pismem odrecznym. Wymagane specyfikacja^ dokumenty i
oswiadczenia sporzqdzone w jezyku obcym powinny bye ztozone wraz z
tfumaczeniem najezyk polski.

10.1.4 Formularz oferty oraz dokumenty sporza.dzane przez Wykonawce powinny bye
podpisane przez osoby upowaznione do sktadania oswiadczeri 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 dot^czyt do oferty oryginat petnomocnictwa do podpisania oferty
lub jego kopie poswiadczonq przez notariusza.

10.1.5 Wszystkie kartki oferty powinny bye trwale spiete i ponumerowane.

10.1.6 Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w ktorych Wykonawca nani6s+ poprawki byty
parafowane przez osobe podpisuja,ca. oferte.

10.1.7 Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

10.2 Opakowanie oferty

Wykonawca powinien umiesctc oryginat oferty wraz z wymaganymi dokumentami
wjednym, nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposob trwaty, zamknietym opakowaniu
zaadresowanym na adres Zamawiaja_cego i zawieraj^cym oznaczenie:

„Oferta na Dostawe rozpuszczalnikow. wzorcow i innych odczynnikow nie otwierac przed
07.08.2015 r.".

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

10.3 Tajemnica prcedsiebiorstwa

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 wewna.trz opakowania oferty, oznaczonej napisem:
"Informacje stanowia.ce tajemnice przedsiebiorstwa". Informacje o zastrzezeniu dokumentow
stanowia_cych tajemnice przedsiebiorstwa nalezy podac rowniez w formularzu oferty.
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10.4 Zmiana lub wycofanie oferty

10.4.1 Wykonawca moze wprowadzic zmiany w zfozonej ofercie lub ja, wycofac, pod
warunkiem, ze uczyni to przed terminem sktadania ofert. Zarowno zmiana, jak
i wycofanie oferty wymagajq formy pisemnej. Zmiany dotyczqce tresci oferty powinny
by6 przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam spos6b co oferta.
Dodatkowo opakowanie, w ktorym jest przekazywana zmieniona oferta nalezy
opatrzyc napisem "ZMIANA".

10.4.2 Pisemne oswiadczenie o wycofaniu oferty powinno by6 opakowane
i zaadresowane w ten sam spos6b jak oferta. Dodatkowo opakowanie,
w ktorym jest przekazywane to powiadomienie nalezy opatrzyc napisem
"WYCOFANIE".

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIAI OTWARCIA OFERT ~~~~~

11.1 Oferte nalezy ztozyc w siedzibie Zamawiajqcego: ul. P. Skargi 2 85-018 Bydgoszcz w
sekretariacie - pok. nr 22, I pietro.

11.2 Termin sktadania ofert uptywa wdniu 07.08.2015 r., godz. 12.00.

11.3 Otwarcie ofert nastapi w dniu 07.08.2015 r. godz. 12.30 w siedzibie Zamawiaja_cego:
ul. P. Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz pokoj nr 32 II pietro.

11.4 Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiaja^cy poda kwote, jak$ zamierza przeznaczyc
na sfinansowanie zamowienia.

11.5 Wykonawcy moga. uczestniczyc w publicznym otwarciu ofert. W przypadku nieobecnosci
Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiaja.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 doktadnoscia. co do grosza.

12.3 Umowa bedzie zawarta z cena, wyrazona^ w ztotych polskich i rozliczana
w ztotych polskich.

12.4 Wykonawca jest zobowiazany 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) okres przydatnosci do uzycia - znaczenie kryterium 10 %
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Zostanie wybrana oferta, ktora przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i okresu przydatnosci do
uzycia w oparciu o nastepuja.cy algorytm:

O = K1 + K2

gdzie:

O - oferta
K1 - liczba punktow przyznanych Wykonawcy w kryterium cena
K2 - liczba punktow przyznanych Wykonawcy w kryterium okres przydatnosci do uzycia

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

cena oferty najnizszej

liczba punkt6w oferty ocenianej = x 90% x 100

cena oferty ocenianej

W kryterium okres przydatnosci do uzycia (K2) punkty zostana, obiiczone zgodnie z
nastepuja^cym wzorem:

okres przydatnosci do uzycia
oferty ocenianej

liczba punktow oferty ocenianej = x 10%x100

najdtuzszy okres przydatnosci do uzycia
sposrod ztozonych ofert

Minimalne okresy przydatnosci do uzycia odczynnikow podane sa. w opisie przedmiotu zamowienia.

14. FORMALNOSCI, JAKIE NALEZY DOPELNIC W CELU ZAWARCIA UMOWY

14.1 Z Wykonawcq, ktorego oferta zostafa uznana za najkorzystniejsza, w rozumieniu Pzp,
zostanie zawarta umowa, zgodnie z Ogolnymi warunkami umowy, ktore stanowia. zata.cznik
nr 5 do siwz.

14.2 W przypadku zawierania umowy przez osoby(e) inne niz Wykonawca b^d^cy osoba. fizycznq
albo inne niz umocowane do reprezentowania Wykonawcy wskazane we wtasciwym
rejestrze, wymagane bedzie ztozenie petnomocnictwa do zawarcia umowy, chyba ze
umocowanie wynika z peJnomocnictwa dota^czonego do oferty.

15. UMOWA W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

15.1 Zamawiaja.cy, w trybie art. 144 ust. 1 Pzp przewiduje mozliwosc zmian postanowieri zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktbrej dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku wysta.pienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej:
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15.1.1 W przypadku wystapienia zjawisk zwia_zanych z dziaJaniem sity wyzszej np.
wystajsienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktorego
nie mozna byto przewidziec, w szczegolnosci zagrazajqcego bezposrednio zyciu lub
zdrowiu ludzi lub groz^cego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach oraz
zmianami przepisow prawa. Zmiana postanowieh umowy moze dotyczyc m.in.
zmiany zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia, terminu realizacji itp.

15.1.2 W przypadku wyst^pienia problemow finansowych po stronie Zamawiaj^cego z
przyczyn od niego niezaleznych. Zmiana postanowieh 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 m6gt uzyskac takiej informacji do chwili zawarcia umowy.

15.1.4 W przypadku odstapienia na wniosek Zamawiaj^cego od realizacji czesci
zamowienia i zwi^zanej z tym zmiany wynagrodzenia lub zmiany terminu wykonania
zamowienia, pod warunkiem wysta,pienia obiektywnych okolicznosci, ktorych
Zamawiaj^cy nie mogt przewidziec na etapie przygotowania postepowania, a ktore
powodujq, ze wykonanie przedmiotu zamowienia bez ograniczenia zakresu
zamowienia lub brak zmiany terminu wykonania zamowienia powodowatoby dla
Zamawiaja^cego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony eel realizacji przedmiotu
zamowienia i zwia_zane z tym racjonalne wydatkowanie srodk6w.

15.2 Nie stanowia_ 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 reprezentuj^cych strony,
15.2.3 oczywiste omytki pisarskie.

16. POUCZENIE 0 SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH WYKONAWCOM
W TOKU POSTEPOWANIA 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 zamowieh
publicznych.

16.2 W przedmiotowym postepowaniu odwotanie przystuguje wylqcznie wobec czynnosci:

16.2.1 opisu sposobu dokonywania oceny speJniania warunkow udziatu w
postepowaniu;

16.2.2 wykluczenia odwotuj^cego z postepowania o udzielenie zamowienia;

16.2.3 odrzucenia oferty odwoluj^cego.

16.3 Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej (KIO) w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektroniczny weryfikowanym za pomoc^
waznego kwalifikowanego certyfikatu.
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16.4 Wykonawca wnosza.cy odwotanie przesyta kopie odwotenia Zamawiaja.cemu przed uptywem
terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogt on zapoznac sie z jego trescia.
przed uptywem tego terminu.

16.5 Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotanta poinformowat
Zamawiaja.cego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynnosci podjetej przez niego lub
zaniechaniu czynnosci, do kt6rej jest on zobowi$zany na podstawie ustawy Pzp, na ktore nie
przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

Zataczniki do SIWZ:

Zata.cznik nr 1 - Formularz oferty
Zata.cznik nr 2 - Oswiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w post^powaniu okreslonych w

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

v l
Specjalista ds. zJjnowieii publicznych

mgr Malgorzaty Nowicka
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Za^cznik nr 1 do siwz

FORMULARZOFERTY

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

Nazwa zamowienia: Dostawa rozpuszczalnikow. wzorcow i innych odczynnikow

Nazwa wykonawcy/wykonawc6w w przypadku oferty wspolnej:

Ad res:

NIP: e-mail: .

telefon:.. telefaks:

w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na ,,Dostawe aparatury laboratory]nej" oswiadczam/y,
ze:

1. skladam/y oferty na wykonanie zamowienia i w przypadku jej wybrania zobowia.zuje/my sie do wykonania
zam6wienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji istotnych warunk6w zambwienia, w tym we
,,Wzorze umowy" za kwote:

Zadanie 1

cena netto z\: )

podatekVAT z\: )

cena brutto z\: )

Termin przydatnosci do uzycia: miesi^cy



Zadanie 2

cena netto zl

{slownie: )

podatek VAT zt

(slownie: )

cena brutto zl

(slownie: )

Termin przydatnosci do uzycia: miesiecy

Zadanie 3

cena netto zt

(slownie: )

podatek VAT zl

(slownie: )

cena brutto zl

(slownie: )

Termin przydatnosci do uzycia: miesiecy

Zadanie 4

cena netto zl

(slownie: )

podatek VAT zl

(slownie: )

cena brutto zl

(slownie: )

Termin przydatnosci do uzycia: miesiecy

Zadanie 5

cena netto zt

(slownie: )

podatek VAT zt

(slownie: )

cena brutto zt

(stownie: )



Termin przydatnosci do uzycia: miesiecy

Zadanie 6

cena netto zt

(stownie: )

podatek VAT zt

(stownie: )

cena brutto z\: )

Termin przydatnosci do uzycia: miesiecy

Zadanie 7

cena netto zt

(stownie: )

podatek VAT zt

(stownie: )

cena brutto z\: )

Termin przydatnosci do uzycia: miesiecy

Zadanie 8

cena netto z\: )

podatek VAT zt

(stownie: )

cena brutto zt

(stownie: )

Termin przydatnoSci do uzycia: miesiecy

Zadanie 9

cena netto z\: )

podatek VAT zt

(stownie: )



cena brutto zl

(slownie: )

Termin przydatnoSci do uzycia: miesiecy

Zadanie 10

cena netto zl

(slownie: )

podatek VAT zl

(slownie: )

cena brutto z\: )

Termin przydatnosci do uzycia: miesiecy

Zadanie 11

cena netto z\: )

podatek VAT z\: )

cena brutto zt

(slownie: )

Termin przydatnosci do uzycia: miesiecy

Zadanie 12

cena netto zl

(slownie: )

podatek VAT zl

(slownie: )

cena brutto zl

(slownie: )

Termin przydatnosci do uzycia: miesiecy

Zadanie 13

cena netto zl

(slownie: )

podatek VAT zl



(stownie: )

cena brutto zt

(stownie: )

Termin przydatnosci do uzycia: miesiecy

Zadanie 14

cena netto zt

(stownie: )

podatek VAT z\: )

cena brutto zt

(slownie: )

Termin przydatnosci do uzycia: miesiecy

Zadanie 15

cena netto z\: )

podatek VAT z\: )

cena brutto z\: }

Termin przydatnosci do uzycia: miesiecy

Zadanie 16

cena netto z\: )

podatek VAT z\: )

cena brutto zt

(stownie: )

Termin przydatnosci do uzycia: miesiecy

Zadanie 17

cena netto zt

(stownie: )



podatek VAT zl

(slownie: )

cena brutto zl

(slownie: )

Termin przydatnosci do uzycia: miesiecy

Zadanie 18

cena netto zl

(slownie: )

podatek VAT zl

(stownie: )

cena brutto zl

(slownie: )

Termin przydatnosci do uzycia: miesiecy

Zadanie 19

cena netto zl

(slownie: )

podatek VAT zt

(slownie: )

cena brutto zl

(stownie: )

Termin przydatnosci do uzycia: miesiecy

Zadanie 20

cena netto zl

(slownie: )

podatek VAT zl

(slownie: )

cena brutto zt

(stownie: )

Termin przydatnosci do uzycia: miesiecy

Zadanie 21

cena netto .. ...zt



(slownie: )

podatek VAT zl

{stownie: )

cena brutto zl

(slownie: )

Termin przydatnosci do uzycia: miesiecy

Zadanie 22

cena netto zl

(slownie: )

podatek VAT zl

(slownie: )

cena brutto zl

(slownie: )

Termin przydatnosci do uzycia: miesiecy

Zadanie 23

cena netto zl

(slownie: )

podatek VAT zl

(stownie: )

cena brutto zl

(stownie: )

Termin przydatnosci do uzycia: miesiecy

Zadanie 24

cena netto zl

(slownie: )

podatek VAT zl

(stownie: )

cena brutto zl

(slownie: )

Termin przydatnosci do u±ycia: miesiecy

Zadanie 25



cena netto zt

(stownie: )

podatek VAT zt

(stownie: )

cena brutto zt

(stownie: )

Termin przydatnosci do uzycia: miesiecy

Zadanie 26

cena netto zt

(stownie: )

podatek VAT zt

(stownie: )

cena brutto zt

(slownie: )

Termin przydatnosci do uzycia: miesiecy

Zadanie 27

cena netto zt

(slownie: )

podatek VAT zt

(stownie: )

cena brutto zt

{stownie: )

Termin przydatnosci do uzycia: miesiecy

Zadanie 28

cena netto zt

(stownie: )

podatek VAT zt

(stownie: )

cena brutto zt

(stownie: )

Termin przydatnosci do uzycia: miesiecy
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Zadanie 29

cena netto z\: )

podatek VAT z\: )

cena brutto z\: )

Termin przydatno£ci do uzycia: miesi^cy

2. Nastepuja.ce czeSci zam6wienia zamierzam/y powierzyt podwykonawcom:

3. OSwiadczamy, ze uwazamy sie za zwiqzanych niniejsz^ ofertq na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni od
uptywu terminu sktadania ofert.

miejscowoSc, data

podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji wykonawcy
(czytelny lub np. z piecz^ciq imiennq)



ZaJa^cznik nr 2 do siwz

OSWIADCZENIE

o spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowieh publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z pozn. zm.).

Przystepuj^c do postepowania o udzielenie zam6wienia publicznego na ,,Dostaw§ rozpuszczalnik6w, wzorc6w i
innych odczynnik6w", znak:WIOS-SSZP.272.26.2015
prowadzonego przez INSPEKCJ^ OCHRONY SRODOWISKA WOJEWODZKI INSPEKTORAT OCHRONY
SRODOWISKA W BYDGOSZCZY, ul. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz,

w imieniu.

(nazwa Wykonawcy lub Wykonawc6w)

Oswiadczam(y), ze spelniam(y) warunki udzialu w postepowaniu dotyczqce:

a. posiadania uprawniert do wykonywania okreSlonej dzialalno^ci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa nakladaj^ obowi^zek ich posiadania,

b. posiadania wiedzy i doswiadczenia;

c. dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zam6wienia;

d. sytuacji ekonomicznej i finansowej,

i opisane przez Zamawiaj^cego w siwz.

podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji wykonawcy

(czytelny lub np. z piecz^cia. imienna.)

dn.
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Zal^cznik nr 3 do siwz

OSWIADCZENIE

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

Przystepuja_c do post^powania o udzielenie zam6wienia publicznego na ..Dostawe rozpuszczalnikbw, wzorc6w i
innych odczynnik6w", znak:WIOS-SSZP.272.26.2015, prowadzonego przez INSPEKCJE. OCHRONY
SRODOWISKA wojEwOozKi INSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA w BYDGOSZCZY, ui. Piotra skargi
2, 85-018 Bydgoszcz,

w imieniu.

(nazwa Wykonawcy lub Wykonawcbw)

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

podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji wykonawcy
(czytelny lub np. z piecz^ci^ imiennq)

dn.
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Zala.cznik nr 4 do siwz

INFORMACJA O PRZYNALEZNOSCI WYKONAWCY DO GRUPY KAPITAtOWEJ

Przystepujqc do post^powania o udzielenie zambwienie publicznego na ,,Dostawe rozpuszczalnik6w, wzorc6w i
innych odczynnik6w", prowadzonego przez INSPEKCJE. OCHRONY SRODOWISKA WOJEW6DZKI
INSPEKTORAT OCHRONY 6RODOW1SKA W BYDGOSZCZY, ul. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz,

w imieniu.

(nazwa Wykonawcy lub Wykonawcbw)

informujp, ze podmiot, kt6ry reprezentuje:

n nie nalezy do grupy kapitafowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zam6wieh publicznych *

D nalezy do grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zam6wien publicznych.

Wzata_czeniu skfadam lists podmiotbw nalez^cych do tej samej grupy kapitatowej*

*) naieiy zaznaczy6wtaSciwy kwadrat

...dn. .

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

*Przez grup$ kapitafowq rozumie si$ wszystkich przedsi$biorc6w, ktdrzy 33 kontrolowani w sposob bezposredni
lub posredni przez jednego przedsi?biorce, w tym rowniet tego przedsi$biorce - art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16
iutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentdw (Dz. U. z 2007 r, Nr 50, poz. 331 z p6zn. zm.).

12



LISTA PODMIOTOW NALEZACYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAtOWEJ

Przedsi^biorcy wchodzqcy w sktad grupy kapitalowej

Lp- Nazwa/imie i nazwisko przedsiebiorcy
(zgodna z nazwa. widniej^cq we wlasciwym rejestrze lub

ewidencji)

Ad res

dn.

podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji wykonawcy
(czytelny lub np. z piecz^ciq imiennaj
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Zaf^cznik nr 5

OGOLNEWARUNKI UMOWY

§1

Sprzedaj^cy sprzedaje, a Kupuj^cy nabywa odczynniki, ktorych rodzaj, ilosc oraz ceny
okresla zata,cznik do niniejszej umowy, zwane dalej odczynnikami.

§2

1. Sprzedawca zobowi^zany jest na wtesny koszt dostarczyc odczynniki na nastepuj^cych
zasadach:
1) do siedziby Kupuj^cego,
2) wterminie ,
3) w dni powszednie tj. od poniedziatku do piajku do godz. 14.00,
4) dot^czyc do dostarczonych odczynnikow swiadectwo jakosci * / swiadectwo

wzorca spefniaja_ce wymagania normy PN-EN ISO 17025:2005 * / i posiadaja^ce
odniesienie do wzorca wyzszego rzedu * / i podan$ niepewnosc *.

2. Dostarczenie odczynnikow zostanie potwierdzone protokotem odbioru podpisanym przez
przedstawicieli stron w siedzibie Kupuj^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 zobowiqzari, o ktorych mowa w §2 ust. 1,
2) obowi^zuj^cy podatek VAT.

3. Kupuja_cy 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 Kupujqcego przelewem na konto
podane w tej fakturze.

4. Dniem zaptety bedzie dzieh obciqzenia rachunku Kupuja_cego.
5. Sprzedawca zobowia.zuje sie do terminowego regulowania naleznosci podatkowych

(podatek VAT) zwi^zanych z wystawiong. dla Kupuj$cego faktura. VAT oraz do zaplaty
Kupuĵ cemu odszkodowania w przypadku nieprawidtowego wystawienia faktury VAT.

6. Sprzedawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem 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 licz^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 niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Sprzedawce
ktoregokolwiek z obowi^zkow okreslonych w §2 ust. 1, Sprzedawca bedzie zobowi^zany
do zaplaty Kupuja^cemu kary umownej w wysokosci 10% ceny, o ktorej mowa w §3 ust.1.
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3. W przypadku poniesienia przez Kupuja_cego szkody przewyzszaj^cej wysokosc
ktorejkolwiek z zastrzezonych kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, Kupuja_cy
bedzie upowazniony do za_dania odszkodowania uzupefniaja_cego na zasadach
ogolnych.

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

§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,
Kupuj^cy moze odst^pic 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 wyt^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 s^du
w Bydgoszczy.

§9

Umowe sporzajdzono w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, jeden dla Sprzedawcy i dwa dla
Kupuja.cego.

RADC

- niepotrzebne skreslic


