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1. NAZWAORAZADRESZAMAWIAJACEGO
INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA
WOJEW6DZKI INSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA W BYDGOSZCZY
85-018 Bydgoszcz, ul. ks. Piotra Skargi 2
Telefon: 52 5826466, Fax: 52 5826469
www.wios.bvdgoszcz.pl
zwany dalej „ Zamawiajqcym".
Osoba upowazniona do kontaktow:
Mafgorzata Nowicka - malqorzata.nowicka(5)wios.bvdqoszcz.p|
tel. 52 582-64-66 do 68 wew. 249
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 zamowieri
publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z p6zn. zm.), zwanej dalej ,,ustawa_ Pzp".
2.2 W zakresie nieuregulowanym niniejsz^ specyfikacj^ istotnych warunkow zamowienia, zwana. dalej
,,SIWZ" zastosowanie maja_ przepisy ustawy Pzp.
2.2 Wartosc szacunkowa zamowienia nie przekracza wyrazonej w ztotych rownowartosci kwoty
144 000 euro.
2.3 Postepowanie jest prowadzone w jezyku polskim.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
3.1 Przedmiotem zamowienia s$ ustugi.
3.2 Przedmiotem zamowienia sa,
eksploatacyjnych.

Przegl^dy aparatury pomiarowej wraz z dostawa.

materia^ow

3.3 Zamawiaj^cy dopuszcza mozliwosc sktadania ofert czesciowych. Zamowienie zostato podzielone
na 4 czesci.
Wykonawca moze ztozyc oferte na jednq lub wiecej czesci zamowienia.
Cze66
1
2
3
4

Ogolny opis zam6wienia
Przegl^d i kalibracja zestawow kalibracyjnych zero/span
Dostawa czesci do analizatorow gazowych
Przegl^d i kalibracja analizatorow gazowych do pomiaru jakosci powietrza
Przegl^d i kalibracja analizatorow pyJu TEOM

3.4 Zamawiajqcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
3.5 Wspolny Stownik Zamowieri CPV:
50411000-9
38437000-7

WIOS-SSZP.272.26.2018
3.6 Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia.
3.6.1 Cze$e 1
Przedmiotem zamowienia jest:
1. Przeglajd i kalibracja zestawow kalibracvinych zero/span zainstalowanych na nastepuj^cych
stacjacn monitoringu:
•s Torurt, Kaszownik,
s Ciechocinek,
s Wtoctawek, ul. Okrzei,
s Torun, Koniczynka,
s Bydgoszcz, ul. Warszawska,
S Bydgoszcz, Plac Poznahski;
2. Przegla^d i kalibracja kalibratorbw przewoznvch API T700, API 700E oraz generatora powietrza
zerowego.
W ramach przegla_du nalezy wykonac kontrole i diagnostyke parametrow pracy zestaw6w zgodnie z
dokumentacja. technicznq i sporz^dzic protokoty z ich przeprowadzenia przed i po wykonaniu prac, a
w szczegolnosci:
- przegl^d ukladow kontroli zero/span,
- wykonanie testu wydajnosci generatorow ozonu w kalibratorach,
- regulacja fotometru z uzyciem certyfikowanego generatora ozonu,
- czyszczenie torow pneumatycznych,
- kontrola szczelnosci,
- wymiana lampy ozonu,
- kalibracja generatora ozonu uzyciem certyfikowanego generatora ozonu,
- kalibracja napiec kontrolnych masowych kontrolerbw przeptywu,
- wymiana materiatow eksploatacyjnych w kalibratorach i generatorach powietrza zerowego,
- konserwacja i regulacja przeia.cznika cisnieniowego,
- serwis i konserwacja kompresorow powietrza.

1. Wszystkie czynnosci serwisowe musza_ bye wykonane w miejscu instalacji uktedow kontroli
zero/span.
2. W uwagach do raportow z przebiegu przegl^du i kalibracji nalezy uwzglednic informacje
dotycz^ce koniecznosci wykonania napraw bieza_cych oraz ewentualnych napraw
prewencyjnych.
3. Wymagane jest posiadanie certyfikatu szkolenia producenta, dla pracownikow wykonuj^cych
ustuge przegla_dow i kalibracji.

3.6.2 Czesc 2
Przedmiotem zamowienia jest dostawa czesci zamiennych do analizatorow gazowych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tasma filtracyjna Bam - 6 sztuk,
Filtry teflonowe 47mm - 500 sztuk,
Element filtra koalescencyjnego Parker PS824P -10 sztuk,
Filtry oczyszczania DFU duze - 20 sztuk,
Filtry oczyszczania DFU mate - 30 sztuk,
Filtry do osuszacza FDMS rp32-010745 -10 sztuk,
Filtry TX40 do TEOM - 80 sztuk,
Filtry TX 40 47 FDMS-100 sztuk,
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9. Pasta silikonowa (35 gram) - 20 sztuk.
Wymagania:
- dostawa na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiaj^cego w Bydgoszczy przy ul. ks. P. Skargi 2.
3.6.3 Czesc 3
Przedmiotem zamowienia jest przeglqd i kalibracja nastepuj$cych analizatorow gazowych do
pomiarowjakosci powietrza:
1. Analizatorow dwutlenku azotu Thermo 42i (6 sztuk) zainstaiowanych na stacji monitoringu:
• Analizatorzastepczy - Bydgoszcz, ul. ks. Piora Skargi 2 - 1 szt,
• Ciechocinek - 1 szt.,
• Wtoctawek, ul. Okrzei - 1 szt.,
• Toruh, Koniczynka - 1 szt.,
• Bydgoszcz, ul. Warszawska - 1 szt.,
• Bydgoszcz, Plac Poznaiiski - 1 szt.
Czynnosci serwisowe muszq obejmowac:
- kontrole poprawnosci pracy,
- kontrole parametrow analizatora,
- czyszczenie obudowy i wnetrza analizatora,
- wymiane filtra wentylatora,
- czyszczenie i sprawdzenie szczelnosci zaworow sample/zero/spam
- czyszczenie toru pneumatycznego,
- czyszczenie kapilar,
- czyszczenie elektrozaworu,
- czyszczenie i konserwacje pompki poboru proby - wymiana zestawu naprawczego,
- sprawdzenie szczelnosci wewnetrznych potqczeri pneumatycznych, w przypadku zaistnienia
nieszczelnosci, lokalizacja ich i usuniecie,
- kalibracje,
- wykonanie pozostatych czynnosci zalecanych przez producenta dla uzyskania wysokiej
jakosci wynikow pomiarow,
- sporz^dzenie raportu z przegla_du i kaiibracji.
2. Analizatorow dwutlenku siarki Thermo 43i (5 sztuk) zainstalowanych na nastepuj^cych
stacjach monitoringu:
• Bydgoszcz, Plac Poznahski - 1 szt.,
• Bydgoszcz, Warszawska - 1 szt.,
• Wtoctawek, ul. Okrzei - 1 szt.,
• Toruh, Przy Kaszowniku - 1 szt.,
• Toruri, Koniczynka - 1 szt.
Czynnosci serwisowe muszq obejmowac:
-

kontrole poprawnosci pracy,
kontrole parametrow analizatora,
czyszczenie obudowy i wnetrza analizatora,
wymiane filtra wentylatora,
czyszczenie i sprawdzenie szczelnosci zaworow sample/zero/span,
czyszczenie toru pneumatycznego,
czyszczenie kapilar,
czyszczenie elektrozaworu,
czyszczenie i konserwacje pompki poboru proby - wymiana zestawu naprawczego,
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-

regulacje lampy UV,
kalibracje,
wykonanie pozostalych czynnosci zalecanych przez producenta dla uzyskania wysokiej
jakosci wynikow pomiarow,
sporzqdzenie raportu z przegl^du i kalibracji.

3. Analizator6w tlenku wegla Thermo 48i - 4 sztuki, zainstalowanych na nastepuja,cych stacjach
monitoringu:
- Bydgoszcz, ul. Warszawska - 1 szt.,
- Wtodawek, ul. Okrzei - 1 szt.,
- Torurt, Przy Kaszowniku - 1 szt,
- Bydgoszcz, Plac Poznahski - 1 szt.
Czynnosci serwisowe muszq obejmowac:
- kontrole poprawnosci pracy,
- kontrole parametrbw analizatora,
- czyszczenie obudowy i wnetrza analizatora,
- wymiane filtra wentylatora,
- czyszczenie i sprawdzenie szczelnosci zaworbw sample/zero/span,
- czyszczenie toru pneumatycznego,
- czyszczenie kapilar,
- czyszczenie elektrozaworu,
- czyszczenie i konserwacj? pompki poboru proby - wymiana zestawu naprawczego,
- regulacje zr6dta IR,
- kalibracje,
- wykonanie pozostatych czynnosci zalecanych przez producenta dla uzyskania wysokiej
jakosci wynikow pomiarow,
- sporza_dzenie raportu z przegla.du i kalibracji.
4. Analizatorow ozonu Thermo 49i - 4 sztuki, zainstalowanych na nastepuja^cych stacjach
monitoringu:
- Bydgoszcz, ul. Warszawska - 1 szt.,
- Koniczynka - 1 szt.,
- Toruri, ul. Dziewulskiego - 1 szt.,
- Analizatorzastepczy- Bydgoszcz, ul. ks. Piora Skargi 2 - 1 szt.
Czynnosci serwisowe musza, obejmowac:
- kontrole poprawnosci pracy,
- kontrole parametr6w analizatora,
- czyszczenie obudowy i wnetrza analizatora,
- wymian§ filtra wentylatora,
- czyszczenie i sprawdzenie szczelnosci zaworow sample/zero/span,
- czyszczenie toru pneumatycznego,
- czyszczenie kapilar,
- czyszczenie komory pomiarowej,
- wymiana selektywnego filtra ozonu (scrubber),
- czyszczenie elektrozaworu,
- czyszczenie i konserwacj? pompki poboru pr6by - wymiana zestawu naprawczego,
- kalibracje,
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-

wykonanie pozostatych czynnosci zalecanych przez producenta dla uzyskania wysokiej
jakosci wynikow pomiardw,
sporz^dzenie raportu z przeglajdu i kalibracji.

5. Analizatora tlenku wegla API 300E - 1 sztuka, - analizator zast^pczy zainstalowany w
Bydgoszczy przy ul. ks. Piora Skargi 2.
Czynnosci serwisowe muszq obejmowac:
- kontrole poprawnosci pracy,
- kontrole parametrow analizatora,
- czyszczenie obudowy i wnetrza analizatora,
- wymiane filtra wentylatora,
- czyszczenie i sprawdzenie szczelnosci zaworow sample/zero/span,
- czyszczenie toru pneumatycznego,
- czyszczenie kapilar,
- czyszczenie i konserwacje pompki poboru proby - wymiana zestawu naprawczego,
- czyszczenie elektrozaworu,
- regulacje zrodta IR,
- kalibracje,
- wykonanie pozostatych czynnosci zalecanych przez producenta dla uzyskania wysokiej
jakosci wynikow pomiarow,
- sporza_dzenie raportu z przeglgdu i kalibracji.

1. Wszystkie czynnosci serwisowe musz$ bye wykonane w miejscu instalacji analizatorow.
2. W uwagach do raportow z przebiegu przegla_du i kalibracji nalezy uwzglednic informacje
dotycz$ce koniecznosci wykonania napraw biez^cych oraz ewentualnych napraw
prewencyjnych.
3. Wymagane jest posiadanie certyfikatu szkolenia producenta, dla pracownikow wykonujqcych
ustuge przegl^dow i kalibracji.

3.6.4 Czesc 4
Przedmiotem zamowienia jest przeglqd i kalibracja analizatorow pylu TEOM 1400 firmy Thermo
Scientific USA zainstalowanych na nastepujqcych stacjach monitoringu:
1. Bydgoszcz, ul. Warszawska -2szt.
2. Bydgoszcz, Plac Poznahski - 2 szt
3. Toruh, ul. Przy Kaszowniku - 1 szt.
4. Wtoctawek, ul. Kilihskiego - 1 szt.
Czynnosci serwisowe musza. obejmowac:
- rejestracja poczajkowych podstawowych parametrow pracy analizatora,
- czyszczenie obudowy analizatora (dotyczy wszystkich modutow),
- czyszczenie wnetrza analizatora (dotyczy wszystkich modutow),
- czyszczenie gtowic,
- czyszczenie czerpni poboru proby,
- czyszczenie wlotu probki,
- konserwacje pompy,
- kalibracje wspolczynnika KO,
- kalibracja czujnika temperatury,
- kalibracja czujnika cisnienia otoczenia,
- kalibracja przeptywow,
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-

kontrola szczelnosci toru pomiarowego i w razie koniecznosci usuniecie nieszczelnosci,
wykonanie pozostalych czynnosci zalecanych przez producenta dla uzyskania wysokiej
jakosci wynikow pomiar6w,
sprawdzenie parametrow pracy i w razie koniecznosci regulacja parametrow nastawialnych,
rejestracja koricowych podstawowych parametrow pracy analizatora,
sporz^dzenie raportu z przebiegu przeglqdu i kalibracji.
Wszystkie czynnosci serwisowe muszq by6 wykonane w miejscu instalacji analizatora.
W uwagach do raportow z przebiegu przegl^du i kalibracji nalezy uwzglednic informacje
dotyczqce koniecznosci wykonania napraw bieza_cych oraz ewentualnych napraw
prewencyjnych.
Wymagane jest posiadanie certyfikatu szkolenia producenta, dla pracownikow wykonuja.cych
ustuge przegla_d6w i kalibracji.

Wszystkie czynnosci serwisowe (przegl^d, kalibracja, diagnoza, naprawa) muszq bye wykonane na
nastepujqcych zasadach:
1)
wszystkie czynnosci musza. by6 wykonywane zgodnie z zaleceniami zawartymi w
instrukcjach obstugi aparatury oraz dobra. praktyk$ inzyniersk^ przez odpowiednio
przeszkolonych pracownikow, zatrudnionych przez wykonawce na podstawie umowy o
prace w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz.U. z 2016 poz.
1666t.j.),
2)
wszystkie czynnosci wykonywane przez wykonawce musz^ odpowiadac przepisom w
zakresie bhp i ochrony srodowiska.
Wszystkie znaki towarowe lub pochodzenie zostaty uzyte ze wzgledow organizacyjnych w
okreslenia norm i parametrow, Zamawiaja.cy dopuszcza sktadanie ofert r6wnowaznych.
4.

celu

TERMIN WYKQNANIA ZAMOWIENIA

Zamawiaj^cy wymaga realizacji zamowienia w terminie maksymalnie 14 dni od dnia podpisania
umowy.
5.

WARUNKI UDZIAtU W POST^POWAMU

5.1 O udzielenie zamowienia moga. sie ubiegac Wykonawcy, ktorzy nie podlegaja. wykluczeniu
z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
5.1.1 W przedmiotowym postepowaniu o udzielenie zamowienia Zamawiaja^cy
zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp wykluczy:
5.1.1.1 wykonawce, ktory nie wykazat braku podstawwykluczenia;
5.1.1.2wykonawc§ bedqcego osob^ fizycznq, ktorego prawomocnie skazano
za przestepstwo:
a) o ktorym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221,
art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r., poz. 2204
z p6zn. zm.) lub-« art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010
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r.

o sporcie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1463 z pozn. zm.),
b) o charakterze terrorystycznym, o ktorym mowa w art. 115 § 20
ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o kt6rym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywajqcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. poz. 769);
5.1.1.3 wykonawce, jezeli urzeduj^cego cztonka jego organu zarz^dzajgcego
lub nadzorczego, wspolnika spolki w spofce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej
lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktorym mowa
w pkt 13; Wykonawce, wobec kt6rego wydano prawomocny wyrok s^du
lub ostateczn^ decyzje administracyjnq o zaleganiu z uiszczeniem
podatk6w, oplat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
chyba ze wykonawca dokonaf ptatnosci naleznych podatkow, optat lub
sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami
lub grzywnami lub zawari wiqzqce porozumienie w sprawie sptaty tych
naleznosci;
5.1.1.4 wykonawce^ ktory w wyniku zamierzonego dziatenia lub razqcego
niedbalstwa wprowadzit zamawiaj^cego w bla^d przy przedstawieniu
informacji, ze nie podlega wykluczeniu, spetnia warunki udziatu
w postepowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane
dalej ,,kryteriami selekcji", lub ktory zataif te informacje lub nie jest
w stanie przedstawic wymaganych dokumentow;
5.1.1.5 wykonawce, ktory w wyniku lekkomyslnosci lub niedbalstwa przedstawif
informacje wprowadzaj^ce w bta_d zamawiajqcego, mog^ce miec istotny
wptyw na decyzje podejmowane przez zamawiaja_cego w postepowaniu
o udzielenie zamowienia;
5.1.1.6 wykonawce, ktory bezprawnie wptywat lub probowaf wptyn^c
na czynnosci zamawiajqcego lub pozyskac informacje poufne, moga_ce
dac mu przewage w postepowaniu o udzielenie zamowienia;
5.1.1.7 wykonawce, ktory bral udziat w przygotowaniu post^powania
o udzielenie zamowienia lub ktorego pracownik, a takze osoba
wykonuj^ca prac? na podstawie umowy zlecenia, o dzieto, agencyjnej
lub innej umowyo swiadczenie ustug, braf udziat w przygotowaniu
takiego postepowania, chyba ze spowodowane tym zaktocenie
konkurencji moze bye wyeliminowane w inny sposob niz przez
wykluczenie wykonawcy z udziafu w postepowaniu;
5.1.1.8wykonawce, ktory z innymi wykonawcami zawart porozumienie majgce
na celu zaktocenie konkurencji miedzy wykonawcami w postepowaniu
o udzielenie zam6wienia, co zamawiaj^cy jest w stanie wykazac
za pomocq stosownych srodkow dowodowych;
5.1.1.9wykonawce bedgcego podmiotem zbiorowym, wobec ktorego sa_d
orzekt zakaz ubiegania sie o zamowienia publiczne na podstawie
ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o odpowiedzialnosci podmiotow
zbiorowych za czyny zabronione pod grozb^ kary (Dz. U. z 2016 r., poz.
1541 z pozn. zm.);
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5.1.1.10 wykonawce,
wobec
ktdrego
orzeczono
tytutem
srodka
zapobiegawczego zakaz ubiegania si§ o zam6wienia publiczne;
5.1.1.11 wykonawcow, ktdrzy nalez$c do tej samej grupy kapttatowej,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentow (Dz. U. z 2017 r, poz. 229 z pozn. zm.), ztozyli odr^bne
oferty, oferty czesciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu, chyba ze wykaza., ze istniej^ce mi^dzy nimi
powia^zania nie prowadz^ do zaktocenia konkurencji w postepowaniu
o udzielenie zamowienia.
5.1.2 Dodatkowo, w trybie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, Zamawiaja_cy przewiduje
wykluczenie Wykonawcy:
5.1.2.1 w stosunku do ktorego otwarto Hkwidacje, w zatwierdzonym przez sa_d
ukladzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane
zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego maja_tku lub sajd zarz^dzit
likwidacje jego majajku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja
2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1508 z pozn.
zm.) lub ktbrego upadtosd ogloszono, z wyjajkiem wykonawcy, ktory po
ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sqdu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacje majajku upadtego, chyba ze s^d zarz^dzii
likwidacj? jego maja_tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. - Prawo upadlosciowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 2344 z p6zn. zm.).
5.1.2.2 ktory naruszyt obowiazki dotycz^ce ptatnosci podatkow, optat lub
sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, co zamawiaj^cy jest
w stanie wykazac za pomoc^ stosownych srodk6w dowodowych,
z wyj^tkiem przypadku, o ktbrym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba ze
wykonawca dokonat ptatnosci naleznych podatkow, oplat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawart wiaz^ce porozumienie w sprawie sptaty tych
naleznosci.
6.

WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH BRAK PODSTAW DO
WYKLUCZENIA

6.1 Do oferty kazdy Wykonawca musi dota_czyc aktualne na dzieh sktadania ofert oswiadczenie
w zakresie wskazanym w zat^czniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oswiadczeniu beda_
stanowic wstepne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania.
6.2 W przypadku wspolnego ubiegania sie o zamowienie przez wykonawcow oswiadczenie,
o ktorym mowa w pkt 6.1 niniejszej SIWZ sktada kazdy z wykonawcow wspolnie ubiegaja_cych sie
o zamowienie.
6.3 Wykonawca, ktory zamierza powierzyc wykonanie czesci zam6wienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziaiu w postepowaniu zamiesci
informacje o podwykonawcach w oswiadczeniu, o ktorym mowa w pkt 6.1 niniejszej SIWZ
6.4 Wykonawca, ktory powotuje sie na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia sktada takze oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt 6.1 niniejszej
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specyfikacji dotycza_ce tych podmiotow.
6.5 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaze Zamawiaja.cemu oswiadczenie o przynaleznosci lub
braku przynaleznosci do tej same] grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Pzp (wz6r stanowi zat^cznik nr 3 do SIWZ). Wraz ze ztozeniem oswiadczenia, Wykonawca moze
przedstawic dowody, ze powiazania z innym Wykonawc$ nie prowadza. do zakfocenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia.
6.6 Zamawiaj^cy przed udzieleniem zamowienia moze wezwac Wykonawce, ktorego oferta zostanie
najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krdtszym niz 5 dni, terminie aktualnych na
dzieh ztozenia oswiadczeri lub dokumentow potwierdzaj^cych brak podstaw do wykluczenia z
postepowania.
6.7 W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie maja. przepisy rozporza.dzenia Prezesa Rady
Ministrow z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentow, jakich moze zqdac
Zamawiaja.cy od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga. bye sktadane (Dz. U. 2016
r., poz. 1126).
6.8 Inne dokumenty, ktore nalezy do^czyc do oferty:
6.8.1

Formularz oferty - wzor stanowi zatqcznik nr 1 do siwz;

6.8.2

Petnomocnictwo nalezy dofa.czyc do oferty, w przypadku, gdy:
6.8.2.1

oferta zostata
Wykonawce,

6.8.2.2

oferta zostata podpisana przez jednego ze wspolnikow spolki
cywilnej.
W przypadku, gdy oferta zlozona przez wspolnikow spolki
cywilnej, podpisana zostanie przez wszystkich wspolnikow
spolki, petnomocnictwo nie jest wymagane,

6.8.2.3

Wykonawcy wspolnie ubiegajq sie o udzielenie zamowienia (np.
cztonkowie konsorcjum).
W takim przypadku, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp, wykonawcy
ustanawiaja_
Petnomocnika
do
reprezentowania
ich
w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania
w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego.
Pelnomocnictwo winno bye ztozone w oryginale lub kopii
poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem przez notariusza.
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7. 1NFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA Sl^ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE
OSOB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA Sll= Z WYKONAWCAMI
7.1

7.2
7.3
7.4

[8.

Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajqcy i Wykonawcy
mogq przekazywac pisemnie, pocztq elektronicznq na adres:
malqor2ata.nowickaiS5iwios.bvdqoszcz.pl lub sekretariattSjwios.bydqoszcz.p! lub w formie
faksu na nr 52 582-64-69, z wyja^tkiem oferty oraz oswiadczeh i dokumentow wymienionych w
rozdziale 6 niniejsze] SIWZ (rowniez w przypadku ich ztozenia w wyniku wezwania
o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.), dla ktorych ustawodawca przewiduje wyiqcznie
forme pisemnq.
Kazda ze stron na zqdanie drugiej potwierdza niezwiocznie fakt otrzymania pistna w formie
elektronicznej lub faksowej.
Postepowanie oznaczone jest nazwa^ ,,Przeglqdy aparatury pomiarowej wraz z dostawa^
materialow eksploatacyjnych".
Znak: WIOS~SSZP.272.26.2018.
Wszelka korespondencja oraz dokurnentacja w tej sprawie powinna powotywac si^
na powyzsze oznaczenie.
WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
Zamawiajqcy nie wymaga wniesienia wadium.

9. TERMINZWIAZANIAOFERTA
Wykonawcy b^da. zwia,zani oferta. przez okres 30 dni. Bieg terminu zwia^zania oferta_ rozpoczyna
wraz z uplywem terminu skladania ofert, o ktorym mowa w punkcie 11.2 SIWZ.
10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
10.1

Oferte oraz oswiadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale 6 niniejszej SIWZ (rowniez
w przypadku ich ziozenia w wyniku wezwania o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.)
nalezy sktadac wy^cznie w formie pisemnej.

10.2

Oferte nalezy sporzqdzic w jezyku polskim, w sposob czytelny na komputerze, maszynie
lub pismem odrecznym. Wymagane specyfikacjq dokumenty lub oswiadczenia
sporza^dzone w jezyku obcym powinny bye zlozone wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

10.3

Formularz oferty oraz dokumenty lub oswiadczenia sporza,dzane przez Wykonawce
powinny bye podpisane przez osoby upowaznione do sktadania oswiadczeh woli
w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy oferte podpisuja. osoby, ktorych upowaznienie
do reprezentacji nie wynika z dokumentow rejestrowych (ewidencyjnych), wymaga sie, aby
Wykonawca dolqczy! do oferty oryginai pelnomocnictwa do podpisania oferty lub jego
kopie poswiadczona^ przez notariusza.

10.4

Podpisy ztozone przez Wykonawce w ofercie oraz w zaiqczonych do niej oswiadczeniach
i dokumentach, powinny umozliwic identyfikacje osoby skladaja.cej podpis (musza. bye
czytelne lub opatrzone pieczecia^ imiennaj.

10.5

Wszystkie kartki oferty powinny bye trwale spiete i ponumerowane.
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10.6

Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w ktorych Wykonawca naniosl poprawki byly
parafowane przez osobe podpisujqcq oferte.

10.7

Wykonawca ponosi wszelkle koszty zwia.zane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.

10.8

Wykonawca powinien umiescic oryginal oferty wraz z wymaganymi dokumentami
wjednym, nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposob trwaty, zamknietym opakowaniu
zaadresowanym i oznakowanym w nastepuja.cy sposob;

INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA
WOJEWODZKI INSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA W BYDGOSZCZY
ul. ks. PiotraSkargi 2
85-018 Bydgoszcz
Oferta na Przeglqdyaparaturypomiarowej wraz z dostawq materiafow eksploatacyjnych
nr WIOS-SSZP.272.26.2018
nie otwierac przed 12.12.2018 r. godz. 12.30
Na kopercie nalezy podac nazwe i adres Wykonawcy, by umozliwic zwrot oferty w przypadku
dostarczenia jej Zamawiajqcemu po terminie.
10.9

Tajemnica przedsiebiorstwa
10.9.1 Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8, w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, oferty
skladane w postepowaniu o zamowienie publiczne sajawne i podlegaja. udostepnieniu
od chwili ich otwarcia, z wyjqtkiem informacji stanowiqcych tajemnice przedsiebiorstwa
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z pozn. zm.), jesli Wykonawca w terminie skladania
ofert zastrzegl, ze nie moga^ one bye udostepniane oraz wykazat, iz zastrzezone
informacje stanowia^ tajemnice przedsiebiorstwa.
10.9.2 Zamawiaja.cy zaieca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsiebiorstwa byly
przez Wykonawce ziozone w oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem
,,tajemnica przedsiebiorstwa" lub spiete (zszyte) oddzielnie od pozostatych, jawnych
elementow oferty. W przypadku braku jednoznacznego wskazania, ktore informacje
stanowia, tajemnice przedsiebiorstwa, Zamawiaja.cy uzna, ze wszelkie oswiadczenia
i zaswiadczenia oraz informacje skladane w trakcie post^powania sa. jawne bez
zastrzezeh.
10.9.3 Zamawiajacy informuje, ze w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego
wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp., a zlozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody
stanowic bedq tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy bedzie przyslugiwalo prawo zastrzezenia ich jako
tajemnica przedsiebiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie Zamawiajacy uzna za
skuteczne wyla.cznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprocz samego zastrzezenia,
jednoczesnie wykaze, iz dane informacje stanowia. tajemnice przedsiebiorstwa.

10.10 Zmiana lub wycofanie oferty
10.10.1 Wykonawca moze wprowadzic zmiany w ztozonej ofercie lub ]q wycofac, pod
warunkiem, ze uczyni to przed terminem skladania ofert. Zarowno zmiana, jak
i wycofanie oferty wymagaja. formy pisemnej. Zmiany dotycza.ce tresci oferty powinny
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bye przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposob co oferta.
Dodatkowo opakowanie, w ktorym jest przekazywana zmieniona oferta nalezy opatrzyc
napisem "ZMIANA"
10.10.2 Pisemne oswiadczenie o wycofaniu oferty powinno bye opakowane i zaadresowane w
ten sam sposob jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w ktorym jest przekazywane to
powiadomienie nalezy opatrzyc napisem "WYCOFANIE".
11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKtADANIA I OTWARCIA OFERT
11.1

Oferte nalezy ztozyc w siedzibie Zamawiaja_cego przy ul. ks. Piotra Skargi 2, 85-018
Bydgoszcz w sekretariacie - pok. nr 22, I pietro.

11.2

Termin sktadania ofert uptywa w dniu 12.12.2018 r., godz. 12.00.

11.3

Otwarcie ofert nastapi w dniu 12.12,2018 r., godz. 12.30 w siedzibie Zamawiaj^cego przy
ul. ks. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz - pokoj nr 24, I pietro.

11.4

Otwarcie ofert jest jawne.

11.5

Podczas otwarcia ofert Zamawiaja.cy odczyta informacje, o ktorych mowa w art. 86 ust. 4
ustawy Pzp.

11.6

Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiaja^cy zamiesci na stronie www.bip.wios.bydgoszcz.pl
informacje dotycza.ce:
11.6.1 kwoty, jak^zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia;
11.6.2 firm oraz adresow wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty w terminie;
11.6.3 ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow
ptatnosci zawartych w ofertach.

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 dokladnoscia. co do grosza.

12.3

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

12.4

Wykonawca jest zobowia_zany do uwzglednienia w cenie wszystkich kosztow niezbednych do
wykonania przedmiotu zamowienia, wtym w szczegolnosci: robocizne, dojazdy oraz materiaty
eksploatacyjne, czesci zuzywalne i czesci zamienne, koszt dostawy.

13. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE Sl^ KIEROWAt PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT
Przy ocenie ofert Zamawiajqcy bedzie sie kierowat nastepuja^cymi kryteriami:
1) cena oferty brutto - znaczenie kryterium 60 %
2) termin realizacji - znaczenie kryterium 40 %
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Zostanie wybrana oferta, ktora przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i terminu realizacji
w oparciu o nastepuja^cy algorytm:
O = K1 + K2

gdzie:
O - oferta
K1 - Hczba punktow przyznanych Wykonawcy w kryterium cena
K2 - liczba punktow przyznanych Wykonawcy w kryterium termin realizacji
W kryterium cena(K1) punkty zostanq obliczone zgodnie z nastepuja^cym wzorem:
cena oferty najnizszej
liczba punktow oferty ocenianej =

x 60% x 100
cena oferty ocenianej

W kryterium termin realizacji

(K2) punkty zostana, obliczone zgodnie z nastepujqcym wzorem;
najkrotszy termin realizacji
sposrod zlozonych ofert
(w dniach)

liczba punktow oferty ocenianej =

x 40%x100
termin realizacji
oferty ocenianej
(w dniach)

Maksymalny termin realizacji wynosi 14 dni od dnia podpisania umowy zgodnie z pkt 4 niniejszej
siwz. Jezeii wykonawca pozostawi niewypetnione miejsce w Formularzu oferty, w miejscu gdzie
nalezy wpisac termin realizacji, wowczas Zamawiaja.cy uzna, ze termin realizacji wynosi 14 dni.
14. FORMALNOSCI, JAKIE NALEZY DOPEtNIC W CELU 2AWARCIA UMOWY

14.1

Z Wykonawca,, ktorego oferta zostala uznana za najkorzystniejsza. w rozumieniu ustawy Pzp,
zostanie zawarta umowa, zgodnie z Ogolnymi warunkami umowy, ktore stanowiq zalqcznik nr
4 do niniejszej SIWZ.

14.2

W przypadku zawierania umowy przez osoby(e) inne niz Wykonawca beda^cy osobq fizyczna,
albo inne niz umocowane do reprezentowania Wykonawcy wskazane we wiasciwym rejestrze
(ewidencji), wymagane bedzie ztozenie peinomocnictwa do zawarcia umowy, chyba ze
umocowanie wynika z pelnomocnictwa dol^czonego do oferty.

14.3

W przypadku, gdy Wykonawca, ktorego oferta zostaia wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla
sie od zawarcia umowy, Zamawiajqcy bedzie mogi wybrac oferte najkorzystniejsza sposrod
pozostafych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba
ze zachodzq przeslanki uniewaznienia postepowania, o ktorych mowa w art. 93 ust 1 ustawy
Pzp.
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15. UMOWA W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
15.1

Zamawiaja_cy, w trybie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwosc zmian postanowieh
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku wysta_pienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych
ponizej:
15.1.1

W przypadku wystqpienia zjawisk zwia_zanych z dziataniem sity wyzszej
np. wyst^pienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktorego
nie mozna byto przewidziec, w szczegolnosci zagrazaj^cego bezposrednio zyciu lub
zdrowiu ludzi lub groza.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 wysta_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, jesN Wykonawca pomimo dotozenia nalezytej starannosci
nie mogt uzyskac takiej informacji do chwili zawarcia umowy.

15.1.4

W przypadku odstapienia na wniosek Zamawiaj^cego od realizacji cz^sci zamowienia
i zwi^zanej z tym zmiany wynagrodzenia lub zmiany terminu wykonania zamowienia,
pod warunkiem wystapienia obiektywnych okolicznosci, ktdrych Zamawiaja_cy nie
m6gt przewidziec na etapie przygotowania post^powania, a ktore powoduja., ze
wykonanie przedmiotu zam6wienia bez ograniczenia zakresu zamowienia lub brak
zmiany terminu wykonania zam6wienia powodowatoby dla Zamawiaja_cego
niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony eel realizacji przedmiotu zamowienia
i zwiqzane z tym racjonalne wydatkowanie srodkow.

15.2 Nie stanowi^ istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp
w szczegolnosci zmiany:
15.2.1
danych teleadresowych,
15.2.2
siedziby lub nazwy, NIP, REGON, os6b reprezentuj^cych strony,
15.2.3
oczywiste omytki pisarskie.
15.3 Zmiany, o ktorych mowa w pkt 15.1 dokonywane bedqw drodze porozumienia stron w formie
aneksu do umowy.
16. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH WYKONAWCY W
TOKU POST^POWANIA 0 UDZIELENIE ZAMOWIENiA
16.1

Wykonawcy i innym osobom, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz
poniost lub moze poniesc szkody w wyniku naruszenia przez Zamawiaja_cego przepisow
ustawy Pzp, przysiuguj^ srodki ochrony prawnej szczegotowo opisane w art. 179-198g ustawy
Pzp.

16.2

W przedmiotowym post^powaniu odwotanie przystuguje wyt^cznie wobec czynnosci:

15

WIOS-SSZP.272.26.2018
16.2.1 okreslenia warunkow udziafu w postepowaniu;
16.2.2 wykluczenia odwotujqcego z postepowania o udzielenie zamowienia;
16.2.3 odrzucenia oferty odwotuj^cego;
16.2.4 opisu przedmiotu zamowienia;
16.2.5 wyboru najkorzystniejszej oferty.
16.3

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej (KIO) w formie pisemnej albo
elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
waznego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowaznego srodka, spetniaja,cego wymagania
dla tego rodzaju podpisu.

16.4

Wykonawca wnosz^cy odwolanie przesyta kopie odwolania Zamawiaja^cemu przed upfywem
terminu do wniesienia odwofania w taki sposob, aby mogt on zapoznac sie z jego trescia_ przed
uptywem tego terminu.

16.5

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

17. KLAUZULAINFORMACYJNA^

______

~^

~ ~ _ _ —

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporza_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwia_zku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporza.dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dale] ,,RODO",
informuje, ze:
17.1
17.2
17.3

17.4

17.5
17.6

17.7
17.8

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Wojewodzki Inspektor
Ochrony Srodowiska, 85-018 Bydgoszcz, ul. ks. Piotra Skargi 2,
inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewodzkim Inspektoracie Ochrony Srodowiska
jest Pan Andrzej Majda, kontakt: iod@wios.bydqoszcz.pl, tel. 52 582-64-66;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bed$ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
zwiqzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na: Nazwa zamowienia: Przeglady aparaturv oomiarowei wraz z
dostawa materiatdw eksploatacvinvch, nr postepowania: WIO$-SSZP.272.26.2018;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedq osoby lub podmioty, ktorym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamowieh publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej
,,ustawa Pzp";
Pani/Pana dane osobowe beda. przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakohczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;
obowia.zek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotycza_cych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwiqzanym z
udziatem w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikaja_ z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda^ pode/mowane w sposob
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
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- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotycza_cych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo za_dania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycza_cych narusza przepisy
RODO;
17.9 nie przystuguje Pani/Panu:
- w zwi^zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawna. przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wyja&nienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmianq wyniku postepowania
o udzielenie zam6wienia publicznego ani zmiana. postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa. Pzp oraz nie
mote naruszac integralnosci protokotu orazjego zata_cznikow.
" WyjaSnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze srodkdw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na wazne wzgl$dy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.

Zatqczniki do SIWZ:
Zat$cznik
Zatqcznik
Zat^cznik
Zat^cznik
Zal^cznik

nr 1 - wz6r Formuiarza oferty
nr 2 - wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia
nr 3 - wzor oswiadczenia o przynaleznosci wykonawcy do grupy kapitalowej
nr 4a - Ogolne Warunki Umowy - dotycza_ce czesci 1, 3, 4
nr 4b - Ogolne Warunki Umowy - dotycza,ce czesci 2
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Zat^cznik nr 1 do siwz
FORMULARZOFERTY

Zamawiajacy: INSPEKCJA OCHRONY &RODOWISKA
WOJEW6DZKI INSPEKTORAT OCHRONY
SRODOWISKA W BYDGOSZCZY
ui. ks. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz

Nazwa zamowienia: ,,Przeglady aparatury pomiarowej wraz z dostawa. materiafow
eksploatacyjnych"
Nazwa wykonawcy:

Adres:
NIP:

e-mail:

telefon:

telefaks:

w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na , Przeqiadv aparatury pomiarowej
wraz z dostawa materialow eksploatacvinych oswiadczam/v. ze:
1. sktadam/y oferte na wykonanie zamowienia i w przypadku jej wybrania zobowi^zuje/my sie do
wykonania zamowienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia, w tym w ,,Og6lnych warunkach umowy" za kwote:
1.1 czesc 1 zamowienia:
cena netto

zt (stownie:

)

podatek VAT

zt (stownie:

)

cena brutto

zt (stownie:

)

termin realizacji:

dni (maksimum 14 dni).

1.2 czesc 2 zamowienia:
cena netto

zt (stownie:

)

podatek VAT

zt (stownie:

)

cena brutto

zt (stownie:

)

termin realizacji:

1.3 czesc 3 zamowienia:

dni (maksimum 14 dni).

cena netto

zt (stownie:

)

podatek VAT

zt (stownie:

)

cena brutto

zt (stownie:

)

termin realizacji:...

dni (maksimum 14dni).

1.4 czesc 4 zamowienia:
cena netto

zt (stownie:

podatek VAT
cena brutto

)

zt (stownie:

}

...zt (stownie:

)

termin realizacji:

dni (maksimum 14 dni}.

2. Oswiadczam, ze nastepuja^ce czesci zamowienia zamierzam/y powierzyc podwykonawcom:

3. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwiqzanych niniejsza. ofertq na czas wskazany w SIWZ, tj. 30
dni od uptywu terminu sktadania ofert.
4. Oswiadczam, ze wypetnitem obowi^zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1)
wobec osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu
ubiegania sie o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym postepowaniu*
5. Jestem matym/srednim przedsiebiorca; TAK/NIE**

miejscowosc, data

podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy
(czytelny lub np. z piecz^ci^ imiennaj

rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepfywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne
rozporza.dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezpoSrednio jego dotycza,cych lub zachodzi wytaczenie
stosowania obowiazku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie sWada
(usuniecie treSci oswiadczenia np. przez jego wykreSlenie).

** NIEPOTRZEBNE SKRE^LlC

Zal^cznik nr 2 do siwz
WIOS-SSZP.272.26.2018

Nazwa i adres Wykonawcy:

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przyst^puj^c do post^powania o udzielenie zam6wienia publicznego na ..Przeqiadv aparatury pomiarowei wraz z
dostawa

materiatow eksploatacvinych". prowadzonego przez INSPEKCJE, OCHRONY SRODOWISKA

WOJEW6DZKI INSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA W BYDGOSZCZY, ul. ks. Piotra Skargi 2, 85-018
Bydgoszcz,
oswiadczam(y), ze:

1. nie podlegam wykluczeniu z post^powania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowieh publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579), daiej zwanej ustawy

Pzp
2. nie podlegam wykluczeniu z poste.powania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

podpis Wykonawcy lub osoby
uprawnionej
do reprezentacji wykonawcy
(czytelny lub np. z piecz^cia, imiennaj

dn.
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Zatqcznik nr 3 do siwz

Nazwa i adres Wykonawcy:

OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI WYKONAWCY DO GRUPY KAPITALOWEJ
Przystepuja^c do postepowania o udzielenie zamowienie publicznego na ..Przeglady aparatury
pomiarowei wraz z dostawa
materiatow eksploatacvinych", prowadzonego przez INSPEKCJE;

OCHRONY SRODOWISKA WOJEWODZKI INSPEKTORAT OCHRONY £RODOWISKA

w

BYDGOSZCZY, ul. ks. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz,
w imieniu.
(nazwa Wykonawcy lub Wykonawcow}
oswiadczam, ze podmiot, ktory reprezentuje:
D

nie nalezy do grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamowien
publicznych z innym Wykonawcy, ktory ztozyt odrebna^ ofert§ w przedmiotowym postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego*

D

nalezy do grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamowieh
publicznych z innym Wykonawcy, ktory ztozyt odrebna, oferty w przedmiotowym postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego*

(Nazwy (firmy) Wykonawcow, ktorzy naleza. do tej samej grupy kapitatowej i ztozyli odr^bne oferty w postepowaniu)

* nalezy zaznaczyc wtasciwy kwadrat

,dn
podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji wykonawcy
(czytelny lub np. z pieczecia. imiennaj
*Przez grup$ kapitatowq rozumie si$ wszystkich przedsi$biorcow, ktorzy s$ kontrolowani w sposob
bezposredni lub posredni przezjednego przedsiebiorce, w tym rowniez tego przedsiebiorce - art. 4 pkt
14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz.U. z 2017 r., poz. 229 z
pozn. zm.).
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Zat^cznik nr
OGOLNE WARUNKI UMOWY

§1
Zamawiaja.cy powierza a Wykonawca przyjmuje, na warunkach okreslonych niniejsza_ umowa.,
obowia^zek wykonywania
, zwanego
dale]
aparatura., znajduja^cego sie w
, w nastepuja^cym zakresie:

1)

,

2)
ltd.
§2
1.

Wykonawca zobowia.zuje sie. wykonywac obowi^zki okreslone w §1 w terminie
dni
od dnia zawarcia niniejszej umowy.
2. Prace, o ktorych mowa w §1, beda^ wykonywane w miejscu zainstalowania
aparatury/siedzibie Wykonawcy*.
3. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonywania obowi^zkow okreslonych w §1 na
nastepuja^cych zasadach:
1) wszystkie czynnosci musz$ bye wykonywane przez Wykonawce zgodnie z zaleceniami
zawartymi w instrukcjach obstugi aparatury oraz dobr$ praktyk^ inzynierska. przez
odpowiednio przeszkolonych pracownikow,
2) wszystkie czynnosci wykonywane przez Wykonawce musza^ odpowiadac przepisom w
zakresie bhp i ochrony srodowiska,
3) wszystkie niezbedne narzedzia, czesci i materiaty niezbedne do wykonywania
obowi^zkow okreslonych w §1 dostarcza Wykonawca.
4. Po wykonaniu przedmiotu umowy okreslonego w § 1 nastapi odbior wykonanych prac,
ktory zostanie potwierdzony protokotem odbioru podpisanym w siedzibie Zamawiaja^cego
przez przedstawicieli obu stron.
§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 Zamawiaj^cy zobowiazuje sie do
uiszczenia na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
z\:
2. Podana kwota zawiera podatek VAT w obowia^zuja^cej wysokosci.
3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1, obejmuje wszystkie koszty powstate w zwia^zku z
wykonaniem niniejszej umowy.
4. Podstawa_ rozliczenia bedzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawce po sporza^dzeniu
protokofu, o ktorym mowa w §2 ust. 4.
5. Wynagrodzenie wynikaja.ce z faktury VAT ptatne bedzie w terminie 30 dni od dnia
otrzymania faktury VAT przez Zamawiaja^cego przelewem na konto podane w tej fakturze.
6. Dniem zaplaty bedzie dzieh obcia^zenia rachunku Zamawiaja.cego.
7. Wykonawca zobowia_zuje si§ do terminowego regulowania naleznosci podatkowych
(podatek VAT) zwia_zanych z wystawiona_ dla Zamawiaja.cego faktura, VAT oraz do zaptaty
Zamawiajqcemu odszkodowania w przypadku nieprawidtowego wystawienia faktury VAT.
8. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest* ptatnikiem podatku VAT, nr NIP
§4
1. Wykonawca zobowi^zany jest do uiszczenia na rzecz Zamawiaja.cego kary umownej w
wysokosci 1% wynagrodzenia, o ktorym mowa w §3 ust.1, w przypadku niedotrzymania
przez Wykonawce terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, za kazdy dzieh opoznienia.
2. Wykonawca zobowia_zany jest do uiszczenia na rzecz Zamawiaja,cego kary umownej w
wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w §3 ust. 1, w przypadku niewykonania lub
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Zalaczniknr
nienalezytego wykonania przez Wykonawc§ ktoregokolwiek z obowi^zkow, o ktorych mowa w
§1 oraz §2 ust. 3 pkt 3 , z zachowaniem zasad, o ktorych mowa w §2 ust.3 pkt 1 i 2.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniaj^cego na
zasadach ogolnych w przypadku, gdy poniesie szkode przewyzszaja_c$ wysokosci
ktorejkolwiek z zastrzezonych kar umownych.
4. Wykonawca wyraza zgode na potr^cenie kar umownych naleznych Zamawiaj^cemu
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
§5
Zamawiajacy ma prawo kontrolowac sposob wykonywania przez Wykonawce przedmiotu
umowy okreslonego w §1.
§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,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic istotnemu interesowi bezpieczehstwa
panstwa lub bezpieczehstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odst$pic od umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca moze za.dac wyt^cznie zaptaty
naleznej mu z tytulu wykonania cz^sci umowy.
§7
Zmiany umowy wymagaja^ formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.
§8
1. W sprawach nie uregulowanych umow$ maja_ odpowiednie zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory strony poddajq pod rozstrzygniecie wtasciwego rzeczowo s^du w
Bydgoszczy.
§9
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa
dla Zamawiaj^cego.

Nicpotrzchnc skrcslic
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zatacznik nr 4 b
OGOLNE WARUNKI UMOWY

§1
Sprzedawca sprzedaje, a Kupuja^cy nabywa czesci do ............................
czesciami, wymienione w zata_czniku do niniejszej umowy.

, zwane dale]

§2
1. Sprzedawca zobowia_zuje sie dostarczyc przedmiot umowy okreslony w §1 do
............. ... ..................... wterminie ......... dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.
2. Dostarczenie przedmiotu umowy okreslonego w §1 zostanie potwierdzone protokoiem
odbioru podpisanym przez przedstawicieli stron w dniu jego dostarczenia.
§3
1. Cena za przedmiot

umowy okreslony w §1 wynosi

..................

zf (stownie:

2. Cena, o ktorej mowa w ust. 1, obejmuje obowia,zuja,cy podatek VAT.
3. Kupuja.cy zobowigzuje sie do uiszczenia na rzecz Sprzedawcy ceny, o ktorej mowa w
ust. 1, na podstawie faktury VAT po podpisaniu protokotu odbioru, o ktorym mowa w §2
ust. 2, w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury VAT przez
Kupuj^cego, przelewem na rachunek bankowy podany na tej fakturze.
4. Dniem zaptaty bedzie dzieh obcia_zenia rachunku Kupuja.cego.
5. Sprzedawca zobowig_zuje si? do terminowego uregulowania naleznosci podatkowych
(podatek VAT) zwia.zanych z wystawiona. dla Kupuj^cego faktura. VAT oraz do zaptaty
Kupuj^cemu odszkodowania w przypadku nieprawidtowego wystawienia faktury VAT.
6. Sprzedawca oswiadcza, ze jest/nie jest* ptatnikiem podatku VAT, NIP

§4
Sprzedawca oswiadcza, ze przedmiot umowy okreslony w §1 jest nowy fabrycznie - rok
produkcji 2017 - i wolny od wad.

§5
W przypadku opoznienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, o ktorym mowa w §1,
Sprzedawca zobowi^zuje sie do zaptaty na rzecz Kupuja^cego kary umownej w wysokosci
1 % ceny, o ktorej mowa w §3 ust. 1, za kazdy dzieh opoznienia.
Sprzedawca zobowi^zany jest do uiszczenia na rzecz Kupuja_cego kary umownej w
wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w §3 ust.1, w przypadku niewykonania
lub nienalezytego wykonania przez Sprzedawc? ktoregokolwiek z obowia_zkow, o ktorych
mowa w§2 ust.1.
Kupuja_cy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniaja.cego na
zasadach ogolnych w przypadku, gdy poniesie szkode przewyzszaja,ca. wysokosc kar
umownych, o ktorych mowa w ust. 1 i 2.
Sprzedawca wyraza zgode na potra_cenie kar umownych z naleznej mu ceny.

§6

1.

2.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powoduja_cej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidziec w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic istotnemu interesowi bezpieczehstwa
panstwa lub bezpieczehstwu publicznemu, Kupuj^cy moze odstapic od umowy w terminie
30 dni od powzi^cia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, Sprzedawca moze za,dac wyla_cznie zaptaty
naleznej mu z tytutu wykonania cz^sci umowy.
§7

Zmiany umowy wymagaja^ formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w postaci aneksu.
§8
1. W sprawach nie uregulowanych umowa^ maJ3 odpowiednie zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory strony poddaja^ pod rozstrzygni^cie wtasciwego rzeczowo s$du w
Bydgoszczy.

§9
Umow§ sporza.dzono w trzech jednobrzmia_cych egzemplarzach, dwa dla Kupujacego i jeden
dla Sprzedawcy.
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