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1. NAZWAORAZADRESZAMAWIAJACEGO
INSPEKCJA OCHRONYSRODOWISKA
WOJEW6DZKI INSPEKTORAT OCHRONY 6RODOWISKA W BYDGOSZCZY
85-018 Bydgoszcz, ul. ks. Piotra Skargi 2
Telefon: 52 5826466, Fax: 52 5826469
www.wios.bydgoszcz.pl
zwany dalej „ Zamawiajqcym".
Qsoba upowazniona do kontaktow:
Matgorzata Nowicka - malqorzata.nowicka(a)wios.bvdgoszcz.pl
tel. 52 582-64-66 do 68 wew. 249
2. POST^POWANIE
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 pozn. zm.), zwanej dalej ,,ustawq Pzp".
2.2 W zakresie nieuregulowanym niniejsza. specyfikacj^ istotnych warunkow zamowienia, zwana^ dalej
,,SIWZ" zastosowanie maja. przepisy ustawy Pzp.
2.2 Wartosc szacunkowa zamowienia nie przekracza wyrazonej w zlotych rownowartosci kwoty
144 000 euro.
2.3 Postepowanie jest prowadzone w jezyku polskim.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
3.1 Przedmiotem zamowienia jest dostawa.
3.2 Przedmiotem zamowienia jest Dostawa odczynnikow.
3.3 Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc sktadania ofert czesciowych. Zamowienie zostato podzielone
na 13 czesci.
Wykonawca moze ztozyc oferte na jedna, lub wiecej czesci zamowienia.
Ogolny opis zamowienia
Czesc
1
Roztwory wzorcowe do ICP
Referencyjne materialy odniesienia do AAS
2
Wata szklana
3
Wzorce do chromatografii jonowej
4
5
Odczynniki i roztwory wzorcowe do HACH
Materialy filtracyjne
6
Odczynniki do WTW
7
Roztwory wzorcowe i materiafy referencyjne
8
Odczynniki
9
10
Kwasy
11
Odczynniki FIXY
12
Modyfikatory matrycy do AAS
13
Odczynniki do analiz sladowych
14
Wzorce
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3.4 Zamawiajqcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
3.5 Wspoiny Stownik Zamowien CPV:
33696500-0
3.6 Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia.

Czesc 1
Przedmiotem zamowienia jest dostawa nastepuj^cych roztworow wzorcowych do ICP:
Nose
Lp.

Nazwa wzorca

OGOtEM

Bydgoszcz

Wloclawek

1

Roztwor wzorcowy do ICP, nikiel 1000 rng/l w HNOs

1 x100 ml

1 xlOOml

2 xlOOml

2

Roztwor wzorcowy do ICP, olow 1000 mg/l w HNOs

1 xlOOml

1 xlOOml

2 xlOOml

3

Roztwor wzorcowy do ICP, chrom 1000 mg/I w H20

1 xlOOml

1 xlOOml

2 xlOOml

4

Roztwor wzorcowy do ICP, mangan 1000 mg/i w HMOs

1 xlOOml

1 xlOOml

2 xlOOml

5

Roztwor wzorcowy do ICP, kadm 1000 mg/l w HNCb

-

1 xlOOml

1 xlOOml

6

Roztwor wzorcowy do ICP, cynk 1000 mg/l w HNOa

1 xlOOml

-

1 xlOOml

7

Roztwor wzorcowy do ICP, cyna 1000 mg/l w HCI

1 xlOOml

-

1 xlOOml

8

Roztwor wzorcowy do ICP, arsen 1 000 mg/l w HMOs

1 xlOOml

-

1 xlOOml

9

Roztwor wzorcowy do ICP, antymon 1 000 mg/l w HCI

1 xlOOml

-

1 xlOOml

10

Roztwor wzorcowy do ICP, beryl 1000 mg/l w HNO3

1 xlOOml

-

1 xlOOml

11

Roztwor wzorcowy do ICP, rod 1000 rng/l w HMOs

1 xlOOml

-

1 xlOOml

12

Roztwor wzorcowy do ICP, ind 1000 mg/l w HMOs

1 xlOOml

-

1 xlOOml

1 xlOOml

.

1 xlOOml

1 xlOOml

-

1 xlOOml

ICP multielement standard solution VI
(1000mg/l Ca, 100mg/l: As,B,Be,Fe, Se,Zn,
13 10mg/l:Ag,AI,Ba,Bi,Cd,Co,Cr,Cu,Ga,K,Li,Mg,MnMoh
Na.Ni.Pb.Rb.SrJe.Tl.U.V) w HNO3
ICP multielement standard solution IV
14 (lOOOmg/LAg.AI.B.Ba.Bi.Ca.Cd.Co.Cr.Cu.Fe.Ga,

ln,K,Li,Mg,Mn,Na,Ni,Pb,Sr,TI,Zn) w HNO3

Wymagania :
- dostawa na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiaja,cego w Bydgoszczy przy ul. ks. P. Skargi 2
oraz do Delegatury Zamawiaj^cego we Wtodawku, PI. Kopernika 2 - zgodnie z tabelq,
- termin waznosci wzorcow - co najmniej 24 m-ce od daty dostawy,
- wymagane certyfikaty wzorcowania, posiadaj^ce odniesienie do wzorca wyzszego rzedu, z
niepewnosciq, numerem serii i karty charakterystyki
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Czesc 2
Przedmiotem zamowienia jest dostawa referencyjnych materialow odniesienia do AAS:

Hose
Lp

Nazwa

OGOtEM
Bydgoszcz

Wtoctawek
1 opak.
(opakowanie
zawiera 6 x
50ml)

2 opak.
(opakowanie
zawiera 6x50ml)

1

Woda certyfikowana SPS-WW2
w 0,5% HNO3

1 opak.
(opakowanie
zawiera 6 x
50ml)

2

Woda certyfikowana SPS-SW1
wO,5%HNO 3

1 opak.
{opakowanie
zawiera 6x50ml)

.

1 opak.
(opakowanie
zawiera 6x50ml)

3

Osad sciekowy BCR-145R

40 g

-

40 g

4

Gleba CRM 052

50 g

-

50 g

Wymagania:
- dostawa na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiajqcego w Bydgoszczy przy ul. ks. P. Skargi 2
oraz do Delegatury Zamawiajqcego we Wioctawku, PI. Kopernika 2 ~ zgodnie z tabela_,
- termin waznosci odczynnikow co najmniej 18 miesiecy od daty dostawy,
- wymagane swiadectwo wzorcowania, posiadaja_ce odniesienie do wzorca wyzszego rzedu.

Czesc 3
Przedmiotem zamowienia jest dostawa waty szklanej sylanizowanej (DMCS treated) do analiz
chromatograficznych - 300 g.
Wymagania:
- dostawa na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiaj^cego w Bydgoszczy przy ul. ks. P. Skargi 2

Czesc 4
Przedmiotem zamowienia jest dostawa wzorcow do chromatografii jonowej:
1) wzorzec jonow fluorkowych (F-) w wodzie, o st^zeniu 1 g/l

- 2 x m i n . 100ml,

2) material referencyjny zawieraj^cy jony chlorkowe (Cl~), azotanowe (NO3~) i siarczanowe (SO42~)
w wodzie, o stezeniu po 1g/l
-4 x min. 100 ml
Wymagania:
- dostawa na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiaj^cego w Bydgoszczy przy ul. ks. P. Skargi 2,
- termin waznosci wzorcow min. 24 m-ce od daty dostawy lub co najmniej 12 miesiecy od daty
otwarcia opakowania,
- wymagany certyfikat z laboratorium wzorcuj^cego spetniaj^cy wymagania normy PN-EN ISO 17025
z podana^ niepewnosci^ i odniesieniem do wzorca wyzszego rzedu.
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Czesc 5
Przedmiotem zamowienia jest dostawa odczynnikow i roztworow wzorcowych do oznaczeh na
aparatach firmy HACH.
NAZWA

Lp-

llosc
Bydgoszcz
Wloctawek

Ogotem

1
2

Developing Solution for Low Range Formaldehyde
MBTH Reagent do oznaczania formaldehydu

1x500ml

3

Test kuwetowy - detergenty niejonowe 0,2-6,0 mg/l

1 op. (24szt)

1x500ml
1 op. (100
szt.)
-

4

Roztwor wzorcowy detergentu niejonowego 1000 mg/l

1 szt. ( 26ml )

-

5

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

1op. (20szt.)

1op.
(20szt.)

6

Roztwor wzorcowy formaldehydu o stezeniu 4000 mg/l

1op. (16
amputek )

7

Roztwor wzorcowy detergentu 60 mgLAS/l

1op. (16
amputek )

8

Phenol Reagent

-

1op.(50szt.)

9

Phenol 2 Reagent

-

1op.(50
szt.)

1op.(50
szt.)

10

Roztwor buforowy Hardness 1 do oznaczania fenoli

-

1x500 ml

11

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 cyjankow -pojemnosc kuwety 10 ml.
Odczynnik DPD do oznaczania chloru wolnego w wodzie na
probki o objetosci 25 ml
Saszetki DPD z proszkiem odczynnikow dla chloru
cafkowitego 1 0 ml

-

1op.(100
szt.)
1op.(100
szt)
1op.(100
szt.}
-

1x500
ml
1op.(100
szt.)
1op.(100
szt)
1op.(100
szt.)
1op.
(100szt.)
1op.
(100szt.)

12

13
14
15

-

-

1op. (100szt.)
-

1op.
(100szt.)

2x500ml
1 op.

1 op.
(24szt)
1 szt.
(26ml )
2 op. (po
20 szt.
kazde)
1op. (16
amputek
)
1op. (16
amputek
)
1op.(50s
zt.)

Wymagania:
- dostawa na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiaj^cego w Bydgoszczy przy ul. ks. P. Skargi 2
oraz do Delegatury Zamawiajqcego we Wtodawku, PI. Kopernika 2 - zgodnie z tabela^
- termin waznosci odczynnikow i roztworow wzorcowych co najmniej 12 miesiecy od daty dostawy,
- wymagane swiadectwo wzorcowania - w przypadku roztworow wzorcowych,
- wymagane certyfikaty jakosci - w przypadku odczynnikow.
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Czesc 6
Przedmiotem zamowienia jest dostawa nastepujcjcych materiatow filtracyjnych:
llosc

Nazwa

Lp

Bydgoszcz
1.

2.

Filtry membranowe sterylnez nitrocelulozy, biate z
zielona. kratka_, sr. 47 mm, sr. porow 0,45 \.\.m
,op.100szt.
Filtry membranowe z nitrocelulozy, biate sr. 47
mm, sr. porow 0,45 j.im do substancji
rozpuszczonych,op.100szt

5 op.
(lop.zawiera
100szt. )
-

Ogotem
Wtocfawek

2op.(
lop.zawiera
100szt. )
1op. (
lop.zawiera
100szt.)

7 op. po 100
szt. kazde

1 op.
(lop.zawiera
100szt. )

3.

Filtry z mikrowtokien szklanych Whatman GF / F,
0 47 mm, gramatura 75 g/ m2 , op. 100 szt.

2op. (
lop.zawiera
100szt. )

4.

Sa.czki jakosciowe srednie 0 150 mm, op. 100 szt.

Sop. (
lop.zawiera
100szt. )

3 op. (
lop.zawiera
100szt. )

6 op. po 100
szt. kazde

7.

Filtry z mikrowlokien szklanych Whatman GF / C,
0 50 mm , op. 100 szt

2 op.
(lop.zawiera
100szt. )

2 op. (1
op.zawiera
100szt. }

4 op. po 100
szt. kazde

8.

Gilzyz mikrowtokien szklanych Whatman HP-GF
19 mm x 90 mm, temp. Pracy 500 °C op. 25 szt.

1 op.
(lop.zawiera
25szt.)

-

1 op.
(lop.zawiera
25szt. )

Sa.czki ilosciowe srednie 0110 mm op. 100 szt.

10 op.
(lop.zawiera
100szt. )

-

10 op.
(lop.zawiera
100szt. )

2 op.
(lop.zawiera
100szt.)

-

2 op.
(lop.zawiera
100szt. )

9.

10.

BibuJa filtracyjna jakosciowa

11.

Gilzy ekstrakcyjne celulozowe okra.gtodenne o
wymiarach 26 mm x 60 mm op. 25szt.

12.

Quartz-Microfibre Discs, Grade MK 360 0 50 mm,
op.25sztMUNKTELL

1 op.
(lop.zawiera
25szt.)

2 op. (1
op.zawiera
100szt. }

4 op. po 100
szt. kazde

2 op. (1
op.zawiera 25
szt.)

2 op. (1
op.zawiera 25
szt. )

-

1 op.
(lop.zawiera
25szt )

Wymagania:
- dostawa na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiajqcego w Bydgoszczy przy ul. ks. P. Skargi 2 lub
na adres: ul. Kopernika 2, 87-800 Wtoclawek (zgodnie z tabelaj,
- wymagane certyfikaty jakosci.
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Czesc 7
Przedmiotem zamowienia jest dostawa odczynnikow do aparatow firmy WTW
NAZWA ODCZYNNIKA

L.p

llosc
Bydgoszcz Wtoctawek
1 x 500ml
1 x 500ml

Ogotem

1

Bufor techniczny o pH 10,00 do kalibracji miernika
Multiline

2

Bufor techniczny o pH 4,01 do kalibracji miernika
Multiline

1 x 500ml

1 x 500ml

2x500 ml

3

Bufor techniczny o pH 7,00 do kalibracji miernika
Multiline

1 x 500ml

1 x 500ml

2x500 ml

4

Proszek do przygotowania zerowego roztworu
kontrolnego ZRK 50

1 szt.

-

1 szt.

5

Roztwor czyszcza_cy RL/G do sondy tlenowej CellOx
325 firmy WTW

3 x 30 ml

-

3x30 ml

6

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

2 x 50ml

1 x50 ml

3x50ml

7

Roztwor elektrolitu ELY/G do sondy tlenowej StirrOx
G firmy WTW

2 x 50ml

2 x 50ml

4x50ml

8

Standard konduktometryczny 0,01 mol/l KCL
1413uS/cm

1 x 500 ml

1 x 500 ml

2x500ml

9

Roztwor elektrolitu ELY/N do sondy tlenowej firmy
WTW

1 x 50ml

-

1x50ml

10

Roztwor KCL 3 mol/l

1 x 250ml

-

1x250ml

2x500 ml

Wymagania:
- dostawa na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiaja_cego w Bydgoszczy przy ul. ks. P. Skargi 2 lub
na adres: ul. Kopernika 2, 87-800 Wtocfawek (zgodnie z tabelaj,

Czesc 8
Przedmiotem zamowienia jest dostawa roztworow wzorcowych oraz certyfikowanych materiaJow
referencyjnych.
Tabela nr 1

Lp.

1.
2.

3.

4.

5.

NAZWA WZORCA
Wzorzec konduktometryczny o przewodnosci
elektrycznej wfasciwej w temp. 25°C - 147 [jS/cm,
termin waznosci co najmniej 1 rok
Wzorzec konduktometryczny o przewodnosci
elektrycznej wlasciwej w temp. 25°C - 1413 (j S/cm,
termin waznosci co najmniej 1 rok
Wzorzec konduktometryczny o przewodnosci
elektrycznej wtasciwej w temp. 25°C - 12880 (jS/cm,
termin waznosci co najmniej 1 rok
Wzorzec konduktometryczny o przewodnosci
elektrycznej wlasciwej w temp. 25°C - 10 000 uS/cm,
termin waznosci co najmniej 1 rok
Wzorzec konduktometryczny o przewodnosci
elektrycznej wtasciwej w temp. 25°C - 718 pS/cm,
termin waznosci co najmniej 1 rok

llosc
Bydgoszcz
WtocJawek

1x500 ml

1x500 ml

1x500 ml

1 x 500 ml

1x500 ml

3x500 ml

Ogotem

2x500 ml

1x500 ml

1 x 500 ml

1x500 ml

2 x 5 0 0 ml

5x500 ml

-f)
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6. Wzorzec konduktometryczny o przewodnosci
elektrycznej wlasciwej w temp. 25°C - 10 (jS/cm,
termin waznosci co najmniej 6 miesiecy
7. Wzorzec konduktometryczny o przewodnosci
elektrycznej wtesciwej w temp. 25°C - 20 pS/cm,
termin waznosci co najmniej 6 miesiecy
8. Roztwor wzorcowy TOC 50 mg/l, termin waznosci co
najmniej 18 miesiecy
9. Roztwor wzorcowy TOC 100 mg/l, termin waznosci
co najmniej 18 miesiecy
10 Roztwor wzorcowy TOC 1000 mg/l, termin waznosci
co najmniej 18 miesiecy
11 Roztwor wzorcowy COD 50 mg/l, termin waznosci co
najmniej 18 miesiecy
12 Roztwor wzorcowy COD 100 mg/l, termin waznosci
co najmniej 18 miesiecy
13 Roztwor wzorcowy COD 10 g/l, termin waznosci co
najmniej 18 miesiecy
14 Roztwor wzorcowy formaldehydu o stezeniu 1 000
|jg/ml, termin waznosci co najmniej 18 miesiecy
15 Wzorzec pH o wartosci 9,18 w temp. 25°C, termin
waznosci co najmniej 18 miesiecy
16 Wzorzec pH o wartosci 6,86 w temp. 25°C, termin
waznosci co najmniej 18 miesiecy
17 Wzorzec pH o wartosci 4,01 w temp. 25°C, termin
waznosci co najmniej 18 miesiecy
18 Wzorzec pH o wartosci 2,0 w temp. 25°C, termin
waznosci co najmniej 18 miesiecy
19 Wzorzec pH o wartosci 3,0 w temp. 25°C, termin
waznosci co najmniej 18 miesiecy
20 Wzorzec pH o wartosci 12,0 w temp. 25°C, termin
waznosci co najmniej 18 miesiecy
21 Roztwor wzorcowy jonow chlorkowych C!" w
roztworze wodnym o zawartosci 1 g/l, termin
waznosci co najmniej 18 miesiecy
22 Roztwor wzorcowy azotu azotynowego N-NO2"w
roztworze wodnym o zawartosci 1 g/l, termin
waznosci co najmniej 18 miesiecy
23 Roztwor wzorcowy azotu azotanowego N-NO3" w
roztworze wodnym o zawartosci 1 g/l, termin
waznosci co najmniej 18 miesiecy
24 Roztwor wzorcowy jonow siarczanowych SO4" w
roztworze wodnym o zawartosci 1 g/l, termin
waznosci co najmniej 18 miesiecy
25 Roztwor wzorcowy azotu amonowego N-NH4+ w
roztworze wodnym o zawartosci 1 g/l, termin
waznosci co najmniej 18 miesiecy
26 Roztwor wzorcowy jonow fosforanowych PO4d~ w
roztworze wodnym o zawartosci 1 g/l, termin
waznosci co najmniej 18 miesiecy
27 Roztwor wzorcowy fosforu w roztworze wodnym o
zawartosci 1 g/l, termin waznosci co najmniej 18
miesiecy
28 Roztwor wzorcowy calkowitego azotu Kjeldahla w
roztworze wodnym o zawartosci 1 g/l, termin

1x500 ml

1x500 ml

1 x 500 ml

1x500 ml

1x500 ml

1x500 ml

2x500 ml

1x500 ml

1x500 ml

2x500 ml

1x500 ml

1 x 500 ml

2x500 ml

1x500 ml

1 x 100 ml

1x500 ml

1 x100 ml

1x500 ml

1 x 100 ml

1x1 00 ml

1x500 ml

1x500 ml

1 x 500 ml

1x500 ml
1x100 ml
1 x500 ml
1x1 00 ml
1x500 ml
1x1 00 ml
1x500 ml
1x1 00 ml
2x500 ml

3x500 ml

3 x 500 ml

6x500 ml

1x500 ml

1 x 500 ml

2x500 ml

1x500 ml

-

1x500 ml

-

1x500 ml

1x500 ml

1x500 ml

1x500 ml

2x500 ml

1 x 100 ml

1x100 ml

1 x 100 ml

2x1 00 ml

1 x 100 ml

1x1 00 ml

2 x 1 0 0 ml

2x1 00 ml

1 x 100ml

1 x 100 ml

2x1 00 ml

2x1 00 ml

2 x 1 0 0 ml

4x1 00 ml

1 x 100 ml

1 x 100 ml

2x100 ml

2x1 00 ml

1 x 100ml

3x100 ml

1x1 00 ml
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waznosci co najmniej 18 miesiecy
29 Roztwor wzorcowy zasadowosci w roztworze
wodnym o zawartosci 1 g/l (1000mg CaCO3/l),
termin waznosci co najmniej 18 miesiecy
30 Roztwor wzorcowy zawiesiny ogolnej TSS 1000 mg/l,
termin waznosci co najmniej 18 miesiecy
31 Roztwor wzorcowy substancji rozpuszczonych IDS
1000 mg/l, termin waznosci co najmniej 18 miesiecy
32 BZT - 10 000 (jg/ml BOD, termin waznosci co
najmniej 18 miesiecy

33 Barwa -Platinum 500, termin waznosci co najmniej
18 miesiecy
34 Gleba CRM SQC014 - calkowity w^giel
organiczny(TOC), catkowity azot Kjeldahla, fosfor
calkowity, termin waznosci min.1 rok
35 Gleba CRM SQC082 - zawartosc suchej masy,
termin waznosci min.1 rok
36 Gleba CRM SQC023 - pH, przewodnosc elektryczna
wtesciwa op. 100 g, termin waznosci min.1 rok
37 Glukoza o czystosci min.99,9%, 1 g, termin waznosci

1 rok
38 Osad sciekowy ( pH, fosfor ogolny, zawartosc
substancji organicznej , azot Kjeldahla )
39 Fenol w roztworze wodnym 1000 mg/l, termin
waznosci co najmniej 18 miesiecy
40 Cyjanki w roztworze wodnym 1000mg/l
41 Roztwor wzorcowy ekstraktu eterowego o stezeniu
1000 mg/l, termin waznosci co najmniej 12 miesiecy
42 Roztwor wzorcowy chrom (VI) w roztworze wodnym
o zawartosci 1 g/l, termin waznosci co najmniej 12
miesiecy
43 Wzorzec metnosci TurbiditylOOO NTU
44 Wzorzec BZT-210 mg/ml, termin waznosci co
najmniej 18 miesiecy

1x500 ml

1 x 500 ml

2x500 ml

2x1 00 ml

2 x 1 0 0 ml

4x100 ml

1x100 ml

1 x 100 ml

2x100 ml

2op.
(lop.zawiera
Samputek
po10 ml)
1x100 ml,
1 x 500 ml
1x100 g

1op.
(lop.zawiera
Samputek
polOml)
1 x 100ml

Sop.

1x100 g

-

1x100 g

1x100g

-

1x100 g

5x1 g

-

5x1 g

1x100g

-

1x1 OOg

-

1 x 100 ml

1x1 00 ml

-

1 x 100ml

1x100 ml

-

1 x 250 ml

1x250 ml

1x500 ml

2x100 ml

1 x 500 ml
1op.
( lop.zawiera
10 amputek
po 0,69 g )

1op.
( lop.zawiera
10 ampulek
po 0,69 g )
2x100ml

45 Roztwor wzorcowy krzemionki w roztworze wodnym
o zawartosci 100 mg/l, termin waznosci co najmniej
12 miesiecy

1x500 ml
2x1 00 ml
1x100 g

1x500 ml
2x1 00 ml

1 x 500 ml
2 op.

2x100 ml

Tabela nr 2

WZORCE WIELOSKLADNIKOWE ZAWARTOSCI JONOW
Nazwa

Lp.

1.

20.WG.1.A wzorzec wielosWadnikowy
zawierajacy jony:

cr

SO42'

NCV

Stezenie po
rozciehczeniu wzorca
do 1 dm3

llosc

1 szt. o obj. 20 cm'*
Cl "
SO 42 "
NO 2 ~

5000 mg/dm3
2500 mg/dm3
0,50 mg/dm3

WIOS-SSZP.272.27.2018

2.

CN
F'
20.WG.2.B wzorzec wielosktadnikowy
zawierajqcy jony:
PO 43 '
SO 42
NNH4 +
NNO3

CN"
F"

0,50 mg/dm15
25 mg/dm3

PO4 3"
SO42"
NNH4+
NNO3

1 0 mg/dm3
7500 mg/dm3
25 mg/dm3
100 mg/dm3

1 szt. o obj. 20 cm6

Wymagania:
- dostawa na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiaja.cego w Bydgoszczy przy ul. ks. P. Skargi 2 lub
na adres: ul. Kopernika 2, 87-800 Wtodawek (zgodnie z tabela, nr 1),
- dostawa na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiaj^cego w Bydgoszczy przy ul. ks. P. Skargi 2
wzorcow wymienionych w tabeli nr 2.

Czesc 9
Przedmiotem zamowienia jest dostawa odczynnikow.

llosc
Nazwa

Lp-

odczynnika

O golem

Bydgoszcz

Wtoctawek

1.

Amonu molibdenian 4-hydrat cz.d.a.

500 g

100 g

600 g

2.

Amonu zelaza (II) siarczan 6-hydrat cz.d.a.

1000g

250 g

1250g

3.

Baru chlorek

cz.d.a.

-

100g

100g

4.

Czerwieri metylowa wskaznik cz.d.a.

-

5g

5g

-

10g

10g

5.

di-fenylokarbazyd cz.d.a.

6.

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

-

100ml

100ml

7.

Fenoloftaleina cz.d.a.

-

10g

10g

8.

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

500 g

250 g

750g

9.

Kwas borowy cz.d.a.

500 g

1500g

2000g

10.

Kwas salicylowy cz.d.a.

-

50 g

50g

11.

Kwas szczawiowy 2-hydrat cz.d.a.

-

3x250 g

3x250g

12.

Magnezu tlenek cz.d.a

100 g

-

100g

13.

Magnezu siarczan 7- hydrat cz.d.a.

-

500 g

500g

14.

Oranz metylowy {wskaznik)

-

5g

5g
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15.

Paski wskaznikowe pH 1-14 (uniwersalne)

10 op.

4 op.

14 op.

(lopakowani (lopakowani
e zawiera
e zawiera
100szt. )
100szt. )
16.

Potasu dichromian cz.d.a

200 g

500 g

700g

17.

Potasu nadtlenodwusiarczan cz.d.a.

200 g

500 g

700g

18.

Potasu weglan cz.d.a. ( czystosc >99 %

-

1000g

1000g

19.

Rteci (II) chlorek cz.d.a.

300 g

-

300g

20.

Rteci siarczan cz.d.a.

-

2x250 g

2x250g

21.

Sodu azotan cz.d.a.

5000 g

-

5000g

22.

Sodu chlorek cz.d.a.

5000 g

250 g

5250g

23.

Sodu fluorek cz.d.a.

-

100 g

100g

24.

Sodu weglan bezwodny cz.d.a.

-

250g

250g

25.

Sodu dichloroizocyjanuran 2-hydrat cz.d.a. >98 %

50 g

10 g

60g

26.

Sodu nitroprusydek cz.d.a.

10g

10g

20g

27.

Sodu molibdenian 2-hydrat cz.d.a.

-

1000g

1000g

28.

Sodu salicylan cz.d.a.

1000g

1000g

2000g

29.

Sodu siarczan bezwodny cz.d.a., ( czystosci >
99%, szklane opakowanie )

-

2x1 000 g

2000g

30.

Sodu wodorotlenek mikrogranulki cz.d.a.

5x1 000 g

5x1 000 g

10000g

31.

Srebra siarczan cz.d.a.

200 g

50 g

250g

32.

Sulfanilamid

cz.d.a.

100 g

100 g

200g

33.

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

1000g

500 g

1500g

Tabletki do mineralizacji azotu Kjeldahla
(3,5gK2SO4+3,5mgSe )

-

34.

35.

Zieleh bromokrezolowa cz.d.a

-

19

10

47.

Potasowo sodowy winian 4 hydrat cz.d.a.

-

2x1 000 g

2000g

48.

4-nitrofenol cz.d.a.

5g

-

5g

1op.

1op.

(lop.zawier
alOOOszt.)
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49.

Sodu tiosiarczan cz.d.a.

50 g

-

50 g

50.

N-alilotiomocznik cz.d.a.

100 g

-

100 g

51.

Potasu jodek cz.d.a.

200 g

-

200 g

52.

Potasu chlorek

500 g

-

500 g

53.

Antymonylu-potasu winian 0,5H2O cz.d.a.

100 g

-

100 g

54.

Tabletki antypieni^ce ( 0,97 g sodium sulphate, 0,03
g silicone )

1op.

1op.
(1op.
zawiera
1000szt)

500g

-

500g

5g

-

5g

Skrobia cz.d.a

100 g

-

100 g

58.

Sodu siarczyn x 7 H2O cz.d.a.

100 g

-

100 g

59.

Sita molekularne typ 4A

4x 1 000 g

-

4x 1000g

60.

Zel krzemionkowy z indykatorem wilgoci

2x1 000 g

-

2x1 000 g

61.

Potasu wodoroftalan cz.d.a.

-

100 g

100 g

62.

Potasu heksacyjanozelazian ( III ) cz.d.a.

-

250 g

250 g

63.

Potasu di wodorofosforan cz.d.a.

-

100 g

100 g

64.

Zelaza ( III Jchlorek 6 hydrat cz.d.a.

-

100 g

100 g

65.

Nadmanganian potasu cz.d.a. ( krystaliczny )

-

100 g

100 g

66.

n-Trikozan ( odczynnik do ekstraktu eterowego )

-

2x5 g

2x5 g

67.

Celuloza mikrokrystaliczna

-

50 g

50 g

68.

Etanol 96% cz.d.a.

40 L

36 L

76 L

69.

Nadtlenek wodoru 30 % cz.d.a.

3x1 L

1L

4L

70.

Chloroform cz.d.a. ( basic 98,5% }

-

5x1 L

5L

71.

Eter naftowy cz.d.a.

-

5x1 L

5L

72.

Aceton cz.d.a.

3x1 I

2x1 I

5L

55.

Wapnia chlorek 6 hydrat cz.d.a.

56.

Bfekit metylenowy cz.d.a.

57.
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Wymagania:
- dostawa na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiaj^cego w Bydgoszczy przy ul. ks. P. Skargi 2
oraz do Delegatury Zamawiajqcego we Wtodawku, PI. Kopernika 2 - zgodnie z tabela_,
- termin waznosci odczynnikow co najmniej 24 miesiqce od daty dostawy,
- wymagane swiadectwo wzorcowania - w przypadku roztworow wzorcowych,
- wymagane certyfikaty jakosci i karty charakterystyki.

Czesc 10
Przedmiotem zamowienia jest dostawa odczynnikow (kwasow)
Nazwa odczynnika

Lp

Nose

Ogotem

Bydgoszcz Wtoctawek
1.

Kwas azotowy 65% st^z. cz.d.a.

2.

Kwas siarkowy st^zony cz.d.a.
95 %97% do analiz sladowych o zawartosci
NO3 max.tppm, NNH4 max.lppm

3.
4.

-

1L

1L

10x1 L

5x1 L

15L

Kwas ortofosforowy 85% cz.d.a.

-

1L

1L

Kwas solny 35%-38% st?z. cz.d.a.

-

1L

1L

Wymagania:
- dostawa na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiaja,cego w Bydgoszczy przy ul. ks. P. Skargi 2
oraz do Delegatury Zamawiaj^cego we Wloctawku, PI. Kopernika 2 - zgodnie z tabelq,
- termin waznosci odczynnikow co najmniej 24 miesi^ce od daty dostawy,
- wymagane certyfikaty jakosci i karty charakterystyki.

Czesc 11
Przedmiotem zamowienia jest dostawa odczynnikow FIXY.
Odwazki analitycznc - FIXY
Hose

Nazwa odczynnika

Lp.

Ogolem

Bydgoszcz

Wtoctawek

1.

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

2 szt.

2 szt.

4 szt.

2.

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

2szt

2 szt.

4 szt.

3.

Potasu jodan (0,1 N )

1 szt.

-

1 szt.

4.

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

2 szt.

1 szt.

3 szt.

(ciecz)
5.

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

2 szt.

-

2 szt.

6.

Srebraazotan (0.1N)

1szt.

1 szt.

2 szt.
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Wymagania:
- dostawa na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiajqcego w Bydgoszczy przy ul. ks. P. Skargi 2
oraz do Delegatury Zamawiaj^cego we Wloctawku, PI. Kopernika 2 - zgodnie z tabela,,
- termin waznosci odczynnikow co najmniej 24 miesi^ce od daty dostawy,
- wymagane certyfikaty jakosci i karty charakterystyki.

Czesc 12
Przedmiotem zamowienia jest dostawa modyfikatorow matrycy do analiz AAS.

Lp

Modyfikator matrycy
( s k l a d w S j i l rozlworu)

Hose
Bydgoszcz

Wloctowek
OGOLEM

I

0,015mgMg(NO 3 ) 2

2

0,05 mg NH 4 H 2 PO 4 + 0,003 mg Mg(NO3)2

T

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

1 x 250 ml

1 x 250 ml

2 x 250 ml

-

1 x 250 ml

1 x 250 ml

1 x 250 mi

1 x 250 ml

2 x 250 ml

Wymagania:
- dostawa na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiaja_cego w Bydgoszczy przy ul. ks. P. Skargi 2
oraz do Delegatury Zamawiajqcego we Wtoctawku, PI. Kopernika 2 - zgodnie z tabel^,
- termin waznosci modyfikatorow co najmniej 18 miesiecy od daty dostawy,
- wymagane certyfikaty jakosci i karty charakterystyki.

Czesc 13
Przedmiotem zamowienia jest dostawa odczynnikow do analiz sladowych

Nazwa odczynnika

Lp

1

2
3
4
5

llosc
odczynnika

Kwas azotowy 69% spektralnie czysty
do analiz sladowych AAS

28x1L

Kwas solny st^zony 30% Suprapur
spektralnie czysty do oznaczania sladowych ilosci
rteci
Kwas solny stezony 36% - 38%
spektralnie czysty do analiz sladowych AAS
Chlorek cezu Suprapur
spektralnie czysty do analiz sladowych AAS
Nadtlenek wodoru 30% Suprapur
do analiz sladowych

2x1L

2x1L

2x25g
4x1L

Wymagania:
- dostawa na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiaj^cego w Bydgoszczy przy ul. ks. P. Skargi 2,
- terminy waznosci odczynnikow:
S

poz.1-3 - co najmniej 36 miesiecy od daty dostawy
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s poz.4-5 - co najmniej 24 miesi^ce od daty dostawy
- wymagane certyfikaty jakosci i karty charakterystyki.

Czesc 14
Przedmiotem zamowienia jest dostawa wzorcow do chromatografii
Hose
Nazwa

1.

Bydgoszcz

Wzorzec 6 VWVA w acetonitrylu, o stezeniu po 10
^ig/ml kazdego z VWVA, zawieraj^cy:
benzo(a)piren [CAS:50-32-8];
benzo(b)fluoranten[CAS:205-99-2];
benzo(k)fluoranten [CAS:207-08-9];
dibenzo(a,h)antracen [CAS:53-70-3];
benzo(ghi)perylen [CAS: 191-24-2];
indeno(1,2,3-c,d)piren [CAS:193-39-5];

5 x 1 ml

Wymagania:
- dostawa na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiajqcego w Bydgoszczy przy ul. ks. P. Skargi 2,
- termin waznosci odczynnikow: co najmniej 2 lata od daty dostawy,
- wymagane
certyfikaty jakosci spetniaja^cy wymagania normy PN-EN ISO 17025:2005 z
Laboratorium wzorcujqcego,
- czystosc min. 99%.
Uwaga
Jesli w tabeli podana jest ilosc odczynnika w postaci liczby (np.: 250g) jest to ilosc minimalna - oferta
moze zawierac wiekszq ilosc odczynnika (np.: 300g) lub w podziale na czesci sumowac sie do tej
liczby (np.: 5x50g).
Jesli w tabeli podana jest ilosc odczynnika w postaci wielokrotnosci liczby (np.: 2 x 250g) - oferta
moze zawierac wiekszq 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 nastepuie zmiana ilosciowa wzgledem siwz konieczne jest zaznaczenie teqo w ofercie.
4.

TERMIN WYKONANiA ZAMOWIENIA

Zamawiajqcy wymaga realizacji zamowienia w terminie maksymalnie 30 dni od dnia podpisania
umowy.
5.

WARUNKIUDZ1ALU W POST^POWANIU

5.1 O udzielenie zamowienia moga. si^ ubiegac Wykonawcy, ktorzy nie podlegajq wykluczeniu
z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
5.1.1

W przedmiotowym postepowaniu o udzielenie zamowienia Zamawiajqcy
zgodnie z art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp wykluczy:
5.1.1.1 wykonawce, ktory nie wykazat braku podstaw wykluczenia;
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5.1.1.2 wykonawce bed^cego osoba. fizyczna,, ktorego prawomocnie skazano
za przestepstwo:
a) o ktorym mowa vin 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 pozn. zm.) lub-- art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010
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 ktorym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywaj^cym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. poz. 769);
5.1.1.3 wykonawce, jezeli urzeduj^cego cztonka jego organu zarza.dzajqcego
lub nadzorczego, wspolnika spotki 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 ktorego wydano prawomocny wyrok sadu
lub ostateczna. decyzje administracyjnq o zaleganiu z uiszczeniem
podatkow, optat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,
chyba ze wykonawca dokonat ptatnosci naleznych podatkow, optat lub
sktedek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami
lub grzywnami lub zawart wia^ce porozumienie w sprawie splaty tych
naleznosci;
5.1.1.4 wykonawce, ktory w wyniku zamierzonego dziatania lub raz^cego
niedbalstwa wprowadzit zamawiajqcego w bl^d przy przedstawieniu
informacji, ze nie podlega wykluczeniu, spetnia warunki udzialu
w postepowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane
dale] ..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 niedbaistwa przedstawit
informacje wprowadzaja.ee w b^d zamawiaj^cego, mog^ce miec istotny
wplyw na decyzje podejmowane przez zamawiajqcego w postepowaniu
o udzielenie zamowienia;
5.1.1.6 wykonawce, ktory bezprawnie wptywaf lub probowat wptynqc
na czynnosci zamawiaj^cego lub pozyskac informacje poufne, mogqce
dac mu przewage w postepowaniu o udzielenie zamowienia;
5.1.1.7wykonawce, ktory brai udziat w przygotowaniu postepowania
o udzielenie zamowienia lub ktorego pracownik, a takze osoba
wykonujqca prac^ na podstawie umowy zlecenia, o dzieto, agencyjnej
lub innej umowyo swiadczenie ustug, brat udziai w przygotowaniu
takiego postepowania, chyba ze spowodowane tym zaktocenie
konkurencji moze bye wyeliminowane w inny sposob niz przez
wykluczenie wykonawcy z udziatu w postepowaniu;
5.1.1.8 wykonawce, ktory z innymi wykonawcami zawart porozumienie majqce
na celu zaktocenie konkurencji mi^dzy wykonawcami w postepowaniu
o udzielenie zamowienia, co zamawiaj$cy jest w stanie wykazac
za pomoc^ stosownych srodkow dowodowych;
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5.1.1.9wykonawce beda_cego podmiotem zbiorowym, wobec ktorego sa,d
orzekl zakaz ubiegania sie o zamowienia publiczne na podstawie
ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o odpowiedzialnosci podmiotow
zbiorowych za czyny zabronione pod grozba. kary (Dz. U. z 2016 r., poz.
1541 z pozn. zm.);
5.1.1.10 wykonawce,
wobec
ktorego
orzeczono
tytulem
srodka
zapobiegawczego zakaz ubiegania sie o zamowienia publiczne;
5.1.1.11 wykonawcow, ktorzy naleza.c do tej same] grupy kapitalowej,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentow (Dz. U. z 2017 r, poz. 229 z pozn. zm.}, ztozyli odrebne
oferty, oferty czesciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu, chyba ze wykaza^ ze istnieja_ce miedzy nimi
powi$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, Zamawiajacy przewiduje
wykluczenie Wykonawcy:
5.1.2.1 w stosunku do ktorego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad
uktadzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane
zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majqtku lub s^d zarzadzit
likwidacje jego majqtku 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 ktorego upadtosc ogtoszono, z wyja_tkiem wykonawcy, ktory po
ogtoszeniu upadlosci zawart uklad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sqdu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba ze sqd zarzajdziJ
likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. - Prawo upadtosciowe (Dz. U. z 2017 r, poz. 2344 z pozn. zm.).
5.1.2.2 ktory naruszyl obowi^zki dotyczqce ptatnosci podatkow, optat lub
sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, co zamawiaja_cy jest
w stanie wykazac za pomocq stosownych srodkow dowodowych,
z wyjajkiem przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba ze
wykonawca dokonat ptatnosci naleznych podatkow, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawart wi^z^ce porozumienie w sprawie sptaty tych
naleznosci.

6.

WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH BRAK PODSTAW DO
WYKLUCZENIA

6.1 Do oferty kazdy Wykonawca musi dot^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 post^powania.
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.
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6.3 Wykonawca, ktory zamierza powierzyc wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom, wcelu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu 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
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 (wzor stanowi zata_cznik nr 3 do SIWZ). Wraz ze ztozeniem oswiadczenia, Wykonawca moze
przedstawic dowody, ze powiazania z innym Wykonawca, nie prowadza, do zaktocenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia.
6.6 Zamawiaja_cy odstepuje od zajdania od Wykonawcy, ktorego oferta zostanie najwyzej oceniona,
do ztozenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzieri ztozenia oswiadczeri lub dokumentow
potwierdzaj^cych brak podstaw do wykluczenia z postepowania.
6.7 W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie rnajq przepisy rozporza.dzenia Prezesa Rady
Ministrow z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentow, jakich moze za^dac
Zamawiaj^cy od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogq bye sktadane (Dz. U. 2016
r., poz. 1126).
6.8 Inne dokumenty, ktore nalezy dota.czyc do oferty:
6.8.1

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

6.8.2

Petnomocnictwo nalezy dota_czyc do oferty, w przypadku, gdy:
6.8.2.1

oferta zostafa
Wykonawce,

6.8.2.2

oferta zostara podpisana przez jednego ze wspolnikow spotki
cywilnej.
W przypadku, gdy oferta ztozona przez wspolnikow spolki
cywilnej, podpisana zostanie przez wszystkich wspolnikow
spoJki, pelnomocnictwo nie jest wymagane,

6.8.2.3

Wykonawcy wspolnie ubiegaj^ si^ o udzielenie zamowienia (np.
czbnkowie konsorcjum).
W takim przypadku, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp, wykonawcy
ustanawiaja_
Pelnomocnika
do
reprezentowania
ich
w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania
w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego.
Petnomocnictwo winno bye zfozone w oryginale lub kopii
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poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem przez notariusza.
7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUWHEWANIA Sl^ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE
OS6B UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA Sl^ Z WYKONAWCAMI
7.1

7.2
7.3
7.4

Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajqcy i Wykonawcy
moga, przekazywac pisemnie, poczta^ elektronicznq na adres:
malqorzata.nowicka@wios.bydgoszcz.pl lub sekretariat(o)wios.bydqoszcz.pl lub w formie
faksu na nr 52 582-64-69, z wyj^tkiem oferty oraz oswiadczeri i dokumentow wymienionych
w rozdziale 6 niniejszej SIWZ (rowniez w przypadku ich zbzenia w wyniku wezwania
o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.), dla ktorych ustawodawca przewiduje wyla.cznie
forme pisemnq.
Kazda ze stron na za^danie drugiej potwierdza niezwtocznie fakt otrzymania pisma w formie
elektronicznej lubfaksowej.
Postepowanie oznaczone jest nazwa, ,,Dostawa odczynnikow".
Znak: WiO6-SSZP.272.27.2018.
Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie powinna powotywac sie
na powyzsze oznaczenie.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
Zamawiaja.cy nie wymaga wniesienia wadium.
~9. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
Wykonawcy beda. zwi^zani oferta. przez okres 30 dni. Bieg terminu zwiazania oferty rozpoczyna si^
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 zlozenia w wyniku wezwania o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.)
nalezy sktadac wyta.cznie w formie pisemnej.

10.2

Oferte nalezy sporzqdzic w jezyku polskim, w sposob czytelny na komputerze, maszynie
lub pismem odrecznym. Wymagane specyfikacja. dokumenty lub oswiadczenia
sporza_dzone w jezyku obcym powinny bye ztozone wraz z tiumaczeniem 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 (ewtdencyjnych), wymaga sie, aby
Wykonawca doiqczyt do oferty oryginat petnomocnictwa do podpisania oferty lub jego
kopie poswiadczong^ przez notariusza.

10.4

Podpisy zlozone przez Wykonawce w ofercie oraz w zat^czonych do niej oswiadczeniach
i dokumentach, powinny umozliwic identyfikacje osoby skladajqcej podpis (musza. bye
czytelne lub opatrzone pieczecia, imienna.).

19

WIOS-SSZP.272.27.2018
10.5

Wszystkie kartki oferty powinny bye trwale spiete i ponumerowane.

10.6

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

10.7

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwia^zane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

10.8

Wykonawca powinien umiescic orygtnat oferty wraz z wymaganymi dokumentami
wjednym, nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposob trwaty, zamknietym opakowaniu
zaadresowanym i oznakowanym w nastepuj^cy sposob:
INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA
WOJEWODZKI INSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA W BYDGOSZCZY
ul. ks. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz
Oferta na Dostawa odczynnikow
nr WIOS-SSZP.272.27.2018
nie otwierac przed 12.10.2018 r. godz. 12.30

Na kopercie nalezy podac nazw§ i adres Wykonawcy, by umozliwic zwrot oferty w przypadku
dostarczenia jej Zamawiajqcemu po terminie.
10.9

Tajemnica przedsiebiorstwa
10.9.1 Zamawiaja_cy informuje, iz zgodnie z art. 8, w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, oferty
sktadane w postepowaniu o zamowienie publiczne 53 jawne i podlegajq udostepnieniu
od chwili ich otwarcia, z wyjajkiem informacji stanowia^cych 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 sktadania
ofert zastrzegf, ze nie mogq 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 ztozone w oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem
,,tajemnica przedsiebiorstwa" lub spiete (zszyte) oddzielnie od pozostarych, jawnych
elementow oferty. W przypadku braku jednoznacznego wskazania, ktore informacje
stanowia, tajemnic? przedsiebiorstwa, Zamawiaj^cy uzna, ze wszelkie oswiadczenia
i zaswiadczenia oraz informacje sktadane w trakcie postepowania sa^ jawne bez
zastrzezeri.
10.9.3 Zamawiaja,cy informuje, ze w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego
wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp., a ztozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody
stanowic beda, tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo zastrzezenia ich jako
tajemnica przedsiebiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie Zamawiaja^cy uzna za
skuteczne wylqcznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprocz samego zastrzezenia,
jednoczesnie wykaze, iz dane informacje stanowia. tajemnic^ przedsiebiorstwa.

10.10 Zmiana lub wycofanie oferty
10.10.1 Wykonawca moze wprowadzic zmiany w ztozonej ofercie lub J3 wycofac, pod
warunkiem, ze uczyni to przed terminem skiadania ofert. Zarowno zmiana, jak
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i wycofanie oferty wymagaja, formy pisemnej. Zmiany dotyczqce tresci oferty powinny
bye przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposob co oferta.
Dodatkowo opakowanie, w ktorym jest przekazywana zmieniona oferta nalezy opatrzyc
napisem "ZMIANA".
10.10.2 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 SKLADANIA I OTWARCIA OFERT

~~~~

11.1

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

11.2

Termin skladania ofert uptywa w dniu 12.10.2018 r., godz. 12.00.

11.3

Otwarcie ofert nastapi w dniu 12.10.2018 r., godz. 12.30 w siedzibie Zamawiaj^cego przy
ul. ks. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz - pokoj nr 33, II pietro.

11.4

Otwarcie ofert jest jawne.

11.5

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

11.6

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

Ta. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
12.1

Cena oferty oznacza cen§ brutto (zawiera podatek VAT).

12.2

Cen§ oferty wykonawca podaje w ztotych polskich z doktadnosciq co do grosza.

12.3

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

12.4

Wykonawca jest zobowi^zany do uwzgl^dnienia w cenie wszystkich kosztow niezbednych do
wykonania przedmiotu zamowienia.

13. OPIS KRYTERIOW, KT6RYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE Sl^ KIEROWAL PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOWI SPOSOBU OCENY OFERT
Przy ocenie ofert Zamawiaja.cy bedzie sie kierowat nast^puj^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 reaiizacji 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 termin reaiizacji
W kryterium cena (K1) punkty zostana. obliczone zgodnie z nastepujcjcym wzorem:
cena oferty najnizszej
liczba punktow oferty ocenianej =

x 60% x 100
cena oferty ocenianej

W kryterium termin reaiizacji (K2) punkty zostana. obliczone zgodnie z nastepuj^cym wzorem:
najkrotszy termin reaiizacji
sposrod ztozonych ofert
(w dniach)
x 40%x100

liczba punktow oferty ocenianej =
termin reaiizacji
oferty ocenianej
(w dniach)

Maksymalny termin reaiizacji wynosi 30 dni od dnia podpisania umowy zgodnie z pkt 4 niniejszej
siwz. Jezeli wykonawca pozostawi niewypelnione miejsce w Formularzu oferty, w miejscu gdzie
nalezy wpisac termin reaiizacji, wowczas Zamawiajqcy uzna, ze termin reaiizacji wynosi 30 dni.
14. FORMALNOSCI, JAKIE NALEZY DOPEtNIC W CELU ZAWARCIA UMOWY

"

~

14.1

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

14.2

W przypadku zawierania umowy przez osoby(e) inne niz Wykonawca bedqcy osoba. fizyczna.
albo inne niz umocowane do reprezentowania Wykonawcy wskazane we wtasciwym rejestrze
(ewidencji), wymagane bedzie ztozenie pelnomocnictwa do zawarcia umowy, chyba ze
umocowanie wynika z pelnomocnictwa dota^czonego do oferty.

14.3

W przypadku, gdy Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla
sie od zawarcia umowy, Zamawiaja^cy bedzie mogJ wybrac oferte najkorzystniejsza^ sposrod
pozostatych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba
ze zachodza. przestanki 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 postanowieri
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy,
w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej:
15.1.1

W przypadku wystqpienia zjawisk zwi^zanych z dziataniem sity wyzszej
np. wystapienia 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 wystapienia problemow finansowych po stronie Zamawiajqcego
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 mogt uzyskac takiej informacji do chwili zawarcia umowy.

15.1.4

W przypadku odsta,pienia na wniosek Zamawiaj^cego od realizacji czesci zamowienia
i zwi^zanej z tym zmiany wynagrodzenia lub zmiany terminu wykonania zamowienia,
pod warunkiem wyst^pienia obiektywnych okolicznosci, ktorych Zamawiajqcy nie
mogt przewidziec na etapie przygotowania postepowania, a ktore powoduj^, ze
wykonanie przedmiotu zamowienia bez ograniczenia zakresu zamowienia lub brak
zmiany terminu wykonania zamowienia powodowabby dla Zamawiaja.cego
niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony eel realizacji przedmiotu zamowienia
i zwi^zane z tym racjonalne wydatkowanie srodkow.

15.2 Nie stanowia, 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, osob reprezentuj^cych strony,
15.2.3
oczywiste omyiki pisarskie.
15.3 Zmiany, o ktorych mowa w pkt 15.1 dokonywane beda, w drodze porozumienia stron wformie
aneksu do umowy.
16. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH WYKONAWCY W
TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAM6WIEN1A
16.1

Wykonawcy i innym osobom, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz
poniost lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiaj^cego przepisow
ustawy Pzp, przystuguja^ srodki ochrony prawnej szczegotowo opisane w art. 179-198g ustawy
Pzp.

16.2

W przedmiotowym postepowaniu odwotanie przystuguje wyt^cznie wobec czynnosci:
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16.2.1 okreslenia warunkow udziatu w postepowaniu;
16.2.2 wykluczenia odwotujqcego z postepowania o udzielenie zamowienia;
16.2.3 odrzucenia oferty odwotuja_cego;
16.2.4 opisu przedmiotu zamowienia;
16.2.5 wyboru najkorzystniejszej oferty.
16.3

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

16.4

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

16.5

Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowac
Zamawiajqcego 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. KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz^dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku 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), dalej ,,RODO",
informuje, ze:
17.1

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Wojewodzki Inspektor
Ochrony 6rodowiska, 85-018 Bydgoszcz, ul. ks. Piotra Skargi 2,
17.2 inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewodzkim Inspektoracie Ochrony Srodowiska
jest Pan Andrzej Majda, kontakt: iQd@wios.bydqoszcz.pi, tel. 52 582-64-66;
17.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
zwi^zanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na: Nazwa zamowienia: Dostawa odczynnikow nr postepowania:
WIO6-SSZP.272.27.2018;
17.4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda, osoby lub podmioty, ktorym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
17.5 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;
17.6 obowia/ek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotycza^cych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwia.zanym
z udzialem w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajq z ustawy Pzp;
17.7 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedq podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
17.8 posiada Pani/Pan:
- 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";
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- na podstawie art. 18 RODO prawo z^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 dotycz^cych narusza przepisy
RODO;
17.9 nie przystuguje Pani/Panu:
- w zwia.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
podstawa^ prawna, przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaC zmiana_ wyniku postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiana. postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie
moze naruszac integralnosci protokotu orazjego zaiqcznikdw.
" Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub pahstwa czlonkowskiego.

Zataczniki do SIW2:
Zat^cznik
Zat^cznik
Za^cznik
Zata^cznik

nr 1 nr 2 nr 3 nr 4 -

wzor Formularza oferty
wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia
wzor oswiadczenia o przynaleznosci wykonawcy do grupy kapitatowej
Ogolne Warunki Umowy
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Za^cznik nr 1 do siwz
FORMULARZOFERTY

Zamawiaja_cy:

INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA
WOJEWODZKI INSPEKTORAT OCHRONY
SRODOWISKA W BYDGOSZCZY
ul. ks. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz

Nazwa zamowienia: ..Dostawa odczynnikow"

Nazwa wykonawcy:

Ad res:
NIP:

e-mail:

telefon:

telefaks:

w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na ,,Dostawa odczynnikow" oswiadczam/y,
ze:
1. skladam/y ofert§ na wykonanie zamowienia i w przypadku jej wybrania zobowi^zuje/my si§ do
wykonania zamowienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia, w tym w ,,Ogolnych warunkach umowy" za kwote:
1.1 czesc 1 zamowienia:
cena netto

z\:

)

podatek VAT

z\:

cena brutto

zl (stownie:

termin realizacji:

)
)

dni (maksimum 30 dni).

1.2 czesc 2 zamowienia:
cena netto

zf (stownie:

podatek VAT

z\:

cena brutto

zl (stownie:

termin realizacji:

dni (maksimum 30 dni}.

)
)
)

1.3 czesc 3 zamowienia:
cena netto

zt (stownie:

)

podatek VAT

zt (stownie:

)

cena brutto

zt (slownie:

)

termin realizacji:

dni (maksimum 30 dni).

1.4 czesc 4 zamowienia:
cena netto

zt (stownie:

)

podatek VAT

zt (stownie:

)

cena brutto

zt (slownie:

)

termin realizacji:

dni (maksimum 30 dni).

1.5 czesc 5 zamowienia:
cena netto

zt (slownie:

)

podatek VAT

zl (slownie:

)

cena brutto

zt (stownie:

)

termin realizacji:

dni (maksimum 30 dni}.

1.6 czesc 6 zamowienia:
cena netto

zt (stownie:

}

podatek VAT

zt (stownie:

)

cena brutto

zt (stownie:

)

termin realizacji:

dni (maksimum 30 dni).

1.7 czesc 7 zamowienia:
cena netto

zt (stownie:

)

podatek VAT

zt (stownie:

)

cena brutto

zt (stownie:

)

termin realizacji:

dni (maksimum 30 dni).

1.8 czesc 8 zamowienia:
cena netto

zt (stownie:

)

podatek VAT

zt (slownie:

)

cena brutto

zt (slownie:

)

termin realizacji:

dni (maksimum 30 dni).

2

1.9 czesc 9 zamowienia:
cena netto

zt (stownie:

)

podatek VAT

zt (stownie:

)

cena brutto

zt (stownie:

)

termin realizacji:

dni (maksimum 30 dni).

1.10 czesc 10 zamowienia:
cena netto

zt (stownie:

)

podatek VAT

zt (stownie:

)

cena brutto

zt (stownie:

)

termin realizacji:

dni (maksimum 30 dni).

1.11 czesc 11 zamowienia:
cena netto

zt (stownie:

)

podatek VAT

zt (stownie:

)

cena brutto

zt (stownie:

)

termin realizacji:

dni (maksimum 30 dni}.

1.12 czesc 12 zamowienia:
cena netto

zt (stownie:

)

podatek VAT

zt (stownie:

)

cena brutto

zt (stownie:

)

termin realizacji:

dni (maksimum 30 dni).

1.13 czesc 13 zamowienia:
cena netto

zt (stownie:

)

podatek VAT

zt (stownie:

)

cena brutto

zt (stownie:

)

termin realizacji:

dni (maksimum 30 dni).

1.14 czesc 14 zamowienia:
cena netto

zt (stownie:

)

podatek VAT

zt (stownie:

)

cena brutto

zt (stownie:

)

termin realizacji:

dni (maksimum 30 dni).
3

2. Oswiadczam, ze nastepujEjce czesci zamowienia zamierzam/y powierzyc podwykonawcom:

3. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwi^zanych niniejsz^ ofert^ na czas wskazany w SIWZ, tj. 30
dni od upfywu terminu sktadania ofert.
4. Jestem mafym/srednim przedsiebiorca; TAK/NIE**
5.

Oswiadczam, ze wypeinitem obowi^zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO'1
wobec osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu
ubiegania sie o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym postepowaniu.*

miejscowosc, data
podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy
(czytelny lub np. z piecz^cia, imienna.)

rozporz^dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych wzwia.zku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporz^dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz- UE L 119z 04.05.2016, str. 1).
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotycz^cych lub zachodzi wyJa.czenie
stosowania obowia.zku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie sWada
(usuniecie tresci oswiadczenia np. przezjego wykreslenie).

** NIEPOTRZEBNESKRESLlC

Zat^cznik nr 2 do siwz
WIOS-SSZP.272.27.2018

Nazwa i adres Wykonawcy:

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystepuj^c do postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na ,,Dostawa odczynnikow".
prowadzonego

przez

INSPEKCJ^ OCHRONY SRODOWISKA

WOJEWODZKI

INSPEKTORAT

OCHRONY SRODOWISKA W BYDGOSZCZY, ul. ks. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz,
oswiadczam(y), ze:
1. nie podlegam wykluczeniu z poste.powania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowieh publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579), dalej zwanej ustawy
Pzp

2. nie podlegam wykluczeniu z post^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 pieczecia_ imiennaj
dn.
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Zata.cznik nr 3 do siwz

Nazwa i adres Wykonawcy:

OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI WYKONAWCY DO GRUPY KAPITALOWEJ
Przystepuj^c do postepowania o udzielenie zamowienie publicznego na ,,Dostawa
odczynnikow", prowadzonego przez INSPEKCJ^ OCHRONY SRODOWISKA WOJEWOD2KI
INSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA W BYDGOSZCZY, ul. ks. Piotra Skargi 2, 85-018
Bydgoszcz,
w imieniu.
(nazwa Wykonawcy lub Wykonawcow)
oswiadczam, ze podmiot, ktory reprezentuje:
L!

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

I

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

(Nazwy (firmy) Wykonawcow, ktorzy nalezq do tej same] grupy kapitatowej i zlozyli odrebne oferty w postepowaniu)

nalezy zaznaczyc wiasciwy kwadrat

dn
podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji wykonawcy
(czytelny lub np. z pieczecia, imiennaj
*Przez grt/pe kapitahwq rozumie si§ wszystkich przedsiebiorcow, ktorzy 53 kontrolowani w sposob
bezposredni lub posredni przez jednego przedsiebiorce, w tym rowniez tego przedsiebiorce - art. 4 pkt
14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. z 2017 r., poz. 229 z
pozn. zm.).

WIOS-SSZP. 272.27.2018
Zat^cznik nr 4
OGOLNE WARUNKI UMOWY

§1
Sprzedaj^cy sprzedaje, a Kupujqcy nabywa odczynniki, ktorych rodzaj, ilosc oraz ceny
okresla zat^cznik do niniejszej umowy, zwane dale] odczynnikami.

§2
1.

Sprzedawca zobowiqzany jest na wtasny koszt dostarczyc odczynniki na nastepuja,cych
zasadach:
1)
do siedziby Kupujacego w ..................... ,
2)
w terminie ........................................... ,
3)
w dni powszednie tj. od poniedziatku do pia_tku do godz. 14.00,
4)
dot^czyc do dostarczonych odczynnikow swiadectwo jakosci, certyfikat jakosci
PN-EN ISO 17025:2005 i ISO Guide 34 z Laboratorium wzorcujacego*/ numer
serii, karty charakterystyki, swiadectwa wzorcowania* / posiadaj^ce odniesienie
do wzorca wyzszego rzedu * / i podan$ niepewnosc*.
2. Dostarczenie odczynnikow zostanie potwierdzone protokotem odbioru podpisanym przez
przedstawicieli stron w siedzibie Kupujacego w dniu ich dostarczenia.
1.

§3
Cenaza przedmiot umowy okreslony w §1 wynosi ..................... zt(stownie:

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

2. Cena, o ktorej mowa w ust. 1 , uwzglednia:
1 ) wykonanie zobowia/ah, o ktorych mowa w §2 ust. 1 ,
2) obowia,zuJ3cy podatek VAT.
3. Kupuja_cy zobowi^zuje sie do uiszczenia na rzecz Sprzedawcy ceny, o ktorej mowa w ust. 1,
na podstawie faktury VAT wystawionej po podpisaniu protokotu odbioru, o ktorym mowa w
§2 ust. 2, w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Kupujacego przelewem na konto
podane w tej fakturze.
4. Dniem zaptaty bedzie dzieh obci^zenia rachunku Kupujacego.
5. Sprzedawca zobowia_zuje sie do terminowego regulowania naleznosci podatkowych
(podatek VAT) zwia_zanych z wystawiona_ dla Kupujacego faktury VAT oraz do zaptaty
Kupuj^cemu odszkodowania w przypadku nieprawidtowego wystawienia faktury VAT.
6. Sprzedawca oswiadcza, ze jest/nie 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
.............. miesi^cy licz^c od dnia ich dostarczenia,
3)
czystosc odczynnikow wynosi ....% *.

§5
1.
2.
3.

W przypadku opoznienia w realizacji niniejszej umowy Sprzedawca bedzie zobowi^zany
do zaptaty Kupuj^cemu kary umownej w wysokosci 3% ceny, o ktorej mowa w §3 ust. 1,
za kazdy dzieh opoznienia.
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Sprzedawce
ktoregokolwiek z obowi^zkow okreslonych w §2 ust. 1, Sprzedawca bedzie zobowia_zany
do zaptaty Kupuj^cemu kary umownej w wysokosci 5% ceny, o ktorej mowa w §3 ust.1 .
W przypadku poniesienia przez Kupujacego szkody przewyzszaj^cej wysokosc
ktorejkolwiek z zastrzezonych kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, Kupuja_cy
bedzie upowazniony do zqdania odszkodowania uzupelniaj^cego na zasadach
ogolnych.
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4.

Sprzedawca wyraza zgod§ na potr^cenie kar umownych z naleznej mu ceny.

§6
1. 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 pahstwa
lub bezpieczehstwu publicznemu, Kupuja.cy moze odstapic od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, Sprzedawca moze za^dac wyta.cznie zaptaty naleznej
mu z tytufu wykonania cz^sci umowy.
§7
Zmiany umowy wymagaja, formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w postaci aneksu.
§8

1.
2.

W sprawach nie uregulowanych umowa^ maja. odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
Ewentualne spory strony poddaja. pod rozstrzygniecie wtasciwego rzeczowo sa^du
w Bydgoszczy.

§9
Umow$ sporz^dzono w trzech jednobrzmia.cych egzemplarzach, jeden dla Sprzedawcy i dwa dla
Kupujqcego.

.

R A D C A PRAWNY
, Bd-1113

Paulina Kula - Lorczak
* - niepotrzebne skreslic

ipecjalista ds. zaji^wien publicznych
mgr Malgo^zala Nowicku

