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1．NAZWAoRAZADRESZAMAWiAJACEGo

INSPEKCJAOCHRONY

WOJEWODZKIINSPEKTORATOCHRONYSRODOWISKAWBYDGOSZCZY
85－018Bydg°SZCZ，uIks．PiotraSkargi2

TeIefon：525826466．Fax：525826469

www．wos．bvdqoszczDI

ZWanyda噂”Zamawiajacym”・

Os°bvuDOWaZnbnedokontaktew

MalgorzataNowICka－maklOrZatanOWicka㊦wos・bvdqoszcz・BI

tel．52582－64－66do68wew．249

Joamac而ek－iOannaCWIek㊦wiOSbvdooszc乙DI

td．52582－64－66do68W．249

2・PoSTEPoWANi2

21Postepowanie o udzieIenie zamewienia Publicznego jest prOWadzone w trybie przetargu

nieogranicz。negonaPOdstaMePrZePisdwustawyzdnia29stycznia2004r・－PrawozamOwjeh

pu帥CZnyCh（Dz．U．Z2017「・，POZ・1579），ZWanejdaie主ustawaPzp”・

2．2WzakresienieureguIowanym nini的SPeCyfikacjaist°tnychwamnkdwzamewienia，ZWanadaiej

”SiWZ”zast°S°WaniemajaprzepnsyustawyPzp・

2．2　WartoSC szacunkowa zameV＝enia nie przekracza wyrazonej w zIotych rewm°WahoScI kw°ty

135000eur°．

2．3PostepowaniejestprowadzonewjezykupolskIm

3．0PISPRZEDMiOTUZAMeWiENIA

3．1Przedmiotemzamewieniasaus山gi．

32Przedmiotemzam6両eniasaPrZeg崎dyaparaturypom叫・

3．3Zama面如CydopuszcZam0割hN°SeskねdaniaofertczeSciCWyCh ZamewIeniezostal°PodzId°ne

na8czeScI．WykonawcamoZezIoZyeofekenajednaiubw頓NPjczeScizamdwienia・

czeSe 柳vVﾆ逍���7ｦ�ﾖWv坊譁��

1 ��沸Xｿｦ�B�kaIibraciaanalizator6wqazowychdopomiaruiak°ScipowietrZa 

2 ��沸W�ﾆ�B�kaIibraciaarpointerOw 

3 ��'ｦVt��B�kalibraciaanaiizat°raPyIuBAMlO20 

4 ��'ｦVvﾆ�B�kalibracjaanaiizatorewpyIuTEOM1400 

5 ��'ｦW���B�kalibraciap°b°rnikewpvluPMlOMicroPNS16T 

6 ��%ｦW���B�kaiibraciapobornikewpyルMicroPNSLVS 

7 ��沸X､ﾖ�B�kaIibraciachromatografewgaz°WYChAirT°XicBTX 

8 ��沸W���B�kaIibraciazestawdwkaiibracvjnvchzero／SPan 

3・4ZamawlaiaCyniedopuszczaskはdaniaofertwariantOWyCh・

3．5WspblnySI°WnIkZamOwiehCPV・

50411000－9
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3．6SzczegeIowyopisprzedmi°tuZamdwienia・

3．6．1CzeSel

PrzedmiotemzamewieniajestprzegiadikaIlbracJanaStepujacychanalizatordwgazowychdopomiarew

jakoScIPOWietrz：a：

1．AnaIizat（WtiwdwutIerlkuazotuThemo42日6sztlJklzalnStaIowanychnastaqi m°nit°nngu：

・Tomh，Kaszownik－1szt．（CM6400048）

・Ciech°Cinek－1szt（1135050877）

・W”awek，uI．0krze主1szt．（1131080520）

・Tomh，Koniczynka－1szt（1131850522）

・Bydgoszcz，uLWarSZaWSka－1szt．（1428862936）

・Bydgoszcz．PIacPoznahski－1521（1213652864）

czynnoSciseMjsowemusZaObejmowa‘：

k°ntrOIep°PraWnOScipracy，

kOntrOIeparametrewanalizat°ra，

－CZySZCZenieobudowyiwnetlZaanalizat°ra．

－Wymianefi剛awentyIatora，

－CZySZCZenIeisprawdzenieszczeinoScizaw°rewsampIeたer0／SPam

－CZySZCZenietompneumatycznego，

一CZySZCZenIekapilar，

－cZySZcZenIeeIektro乙aW°田，

－CZySZcZenIeikonseMraqePomPkipobomPrdby－Wymianazestawunaprawczego，

－SPraWdzenie szczeInoSd wewne znych p函CZeh pneumatycznych．w przypadku zaistnienia

nieszczeInoScLlekaI函aichiusunrec肥，

売却bra（涙．
－Wykonaniepozosta小かCZymOScizaiecanychprZeZPrOducentadiauzyskaniawysok時JakoScIWynikdw

POmiarew，

ヤrZygOtoWanieraportuzprzegiaduikalibraQii

2・Anaiizatorewdwu¶enkusiarkiThemo43日5sztLJkIzainstalowanychnanastepujacychstacjach

monitoringu

・Bydgoszcz．PlacPoznahski－1szt．（1428862944）

・Bydg°SZCZ，Warszawska－1szt（CMO6400047）

・WI°CIawek，uiOkrZeI－1szt（1135351257）

・Tomh，Kaszownik－1szt．（1135351259）

・Tomh，Koniczynka－1szt．（1135351258）

CzynnoScise…バsowemuszaobejmowa‘：

－kontrorepoprawrloScipracy，

kontro吟parametrdwanalizatora，

－CZySZcZenie°budowyiWnetrZaanalizat°ra

－Wymianefi皿ヨWentylatora，

－CZySZCZenielSpraWdzenieszczeinoScizaworbwsampieIze汀0／SPan，

－CZySZCZenietompneumatyCZnegO

－CZySZcZeniekapilar，

一CZySZCZenieeIektrozawom，

－CZySZcZenieikonserwacjepompklPObompreby－Wymianazestawunaprawczego，

－「eguIacieIamyUV，

ka的愉qe，
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－Wyk°naniepozosta小Chczym°Scizaiecanychprzezproducentadiauzyskaniawysoki匂jakoSciwynikew

Pomiarew，
－plZygotOWanierap0両ZPrZegIaduikaiibraql・

3　Anaiizator6w tlehku weqia Themo481（3sztuki）zainstaiowanych na nastep喧CyCh stacjach

m°nitoringu：

・Bydgoszcz，ul．Warszawska－1szt・（0634819675）

●　WわClawek，ul．0krze主1szt．（1135050875）

・To川h，Kaszownik－1szt（1131850524）

CzynnoScise…バSoWemuSZaobejmowae：

－k°ntrOlepoprawnoScIPraCy，

kontroIeparametrewanalizatora，

－CZySZCZenieobud°WiwnetrzaanaIizatora

－Wymian涌rawentylat°ra．

－CZySZCZemIieisprawdZenieszczelnoScIZaWOrewsamplekero／span．

－CZySZcZenIet°川PneumatycZnego

－CZySZCZeniekapiIar，

－CZySZCZenieikonsemIaCjepompkipobompreby－Wymianazestawunaprawczeg°．

－CZySZCZenieelektrozawo川，

－reguiacJeZredはIR．

－CZySZCZenIei onseMaqep°mPkipobo田preby－Wymianazestawunaprawczego，

kaiibraqe，

－WykonaniepozostaqchczynnoScIZaiecanychprZeZPrOducentadIauzyskaniawysokBjakoSciwl面kdw

Pomiarew，
一PrZygOtoWanieraportuzplEeg唱duikaIibracii・

4．AnaIizatorewozonuThermo49izainstalowanychnanastepujacychstacjachmon他面gu：

・Bydgoszcz，ui．Warszawska－1szt・（0634819674）

・Koniczynka－1szt．（1504964371）

．T°叫h，ul．DzIeWuIskieg0－1szt（1135050576）

czynnoScise…isowemuszaobejm°Wae：

kontrolepoprawnoScipracy，

点ontr°厄parametrdwanalizatora，

－CZySZCZenie°budowyiwnetrzaanaIIZatora

－Wymian　相awentylbt°ra．

－CZySZCZenieisprawdZenieszczeln。Scizaworewsample／zer0／Span・

－cZySZCZenietomPneumatyCZnego

－CZySZcZenIekapiiar，

－CZySZCZ飢iekomorypomiarowq，

－Wymianase廊tyWnegOfiltraozonu（Scrubber）

－CZySZCZenieeIektrozaw°川．

－CZySZCZ飢ieikonsemIa ePomPI申”bomPrOby－Wymianazestawunaprawczego，

kalibracje，

－WykonanIePOZoStをbychczynnoScizalecanychprzezproducentadIauzyskaniawysok画jakoSciwynikew

pmiarew，
－PrZygOtoWanleraPomJZprZegladuikalibracji・

5．Anaiizatf潤tIenku wecIIaAPl300Ezainstalowanego nastaciimonitoringu powie血石a Bydgoszcz－

PIacP°Znahski
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CzynnoScisenNisowemuszaobejmowae：

－kontroIepoprawnoScipracy，

－k°ntr01eparametrOwanaiiZatora，

－CZySZCZenieobudowylWnetrZaanaIiZatora

－Wymianef冊rawentylat°ra，

－CZySZCZenieisprawdzenieszczeinoScizawordwsample／Zero／SPan．

－CZySZCZenietorupneumatycznego

一〇ZySZCZeniekapilar，

－CZySZCZenieIk°nSeIWaqeP°mPkIPoborupreby－WymianaZeStaWunaPraWCZego，

－CZySZCZenieeiektr°ZaWoru．

－regulaqeZrediaiR．

－kaiibraqe．

－WykonaniepozostaIychczynnoScizalecanychprzezproducentadiauzyskaniawys。kieJJakoSciwynikdw

PomiareW，
－PrZygot°Wanieraportuzprzegiaduikalibraql

Uwaqi：

1・WszystkieCZynnoSciserwisowemuszabyewγk°naneWmIeJSCuinStaIaqlPobornIkew．

2・MateriaIyekspioatacyjne，CZeScIZuZywaineiczeScizamIenneniezbednedowykonaniapowyzszych

PraCdostarCZyWyk°naWcanak°SZtWはSny．

3・Woferowapejcenieus山ginaieZyuwzgIedniCwszeikiekoszty：「°bociZne．d°jazdyorazmateriaq

eksploatacyJne，cZeScizuzywainelCZeSciZamienne．

4・Wuwagachd°raPortbwzprzebieguPrZegladuikaiibraqinaleZyuwzgIednicinformaqedotyczace

koniecznoScIWykonanianapraWbieZacychorazewentuaInychnaprawprewencyJnyCh．

5・WymaganejestposiadanieCenyfikatuszkoIeniaProducenta，diaprac°WmkOwwykonujacychusIuge

PrZegiaddwikaIibraqi．

3．6，2CzeSe2

PIZedmi°temzamewiemaJeStPrZegIadikaIibraciaarpointerew（kornpaktowychsystemewdopomiardw

jakoScip°WietrZa）Zainstaiowanychnanastepujacychstaciachmonit°ringu：

1．uI．SoiankowawInowr°CIawiu－1szt

2．　ui．ChelmiCkaweVW°Ciawku－1szt

3　uiWaiyGeneraはSikorskiegowTo「uniu－1szt．

4　ul．PiIsudskIego51wGmdziadzu－1szt．

czynnoSciseMisowemuszaobejmowaC：

－kontroIepoprawnoScipracym°dulew（NOx，S02，CO，03，VOC，PyルPMlOiPM2，5）．

一kontroIeparametrewanalizatora．

－CZySZcZenietorupneumatycznego，

－CZySZCZeniekapilar．

－cZySZcZenleeIektr°ZaWOru，

－konserwaqep°mPy．

－WymianamaterlaIOwekspi°atacyinyCh，

－SeIWisklimatyzacJijednostkiPomiar°Wej．

－SelWiszabudowymonitora，

－kaiibracie．

－PrZygotowanieraportuZprZegIaduikaIibraqI．

5
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Uwa卸：

1．WszystkieczyrlnoSciserwisowemuszabyewykonanewm画SCuinstaIacjiarpolntereW・

2．Materia母ekspioatacyJne，CZeScizuZ VaineiczeScizamienneniezbedned°WykonaniapowyZSZyCh

PraCdostarCZyWykonawcanakosztwLasny・

3．W oferowanej cenie us山ginaleZy uwzgiedniewszelkIe koszty：robocizne，doJaZdyoraz materiaけ

eks回oatacyjne czeScIZuZyWaIneiczeScizamienne・

4．Wuwagachdoraportdwzprze胡eguprz／eg幅duikaIibracjinaieZyuwzgiednieintomaqedotycz oe

k°niecznoSciwykonanianaprawbbZacych°raZeWentuIalnychnaprawprewen（幼nych

5．WymaganejestposkadaniecehyfIkatuszkoleniaproducenta．dlapra00WikewwykonujacychusJuge

PrZeg向dewika”bracii・

3．6．3czeSe3

PrzedmiotemzamewieniajestprziegIa（＝ka”braqaanaiizatorapvIuBAMlO20　zainStaIowanego na

Staqimo航onnguwTomniu，山Dziewuiskieg°BAMlO20PM2．5（SNJ3787）－1szt・

czynnoSciselM′isowemuszaobejmowae：

－rqeStraCiapoczatkowychpodstawowycr目前rametreWpraCyanalizatora．

－CZySZCZeniewmetrzaanaIizat°ra，

一CZySZcZeniegiowicy．

－CZySZcZeniecyklcnu．

－CZySZcZeniewnetlZaCZerPnipobo＝Prdby・

－CZySZCZenie wewnetrznegoto…PObo…PrObki・

－CZySZcZenietomprZeSuWutaSmy舗IaCying，

－CZySZCZenie．konse…IaCja．k。ntrClalWraZiekonieCZnoSciregu画aelementud°CiskutaSmy・

－kontrola．czyszczeniefoiikalibracying，

－WymianauszczeIektypu〇両ng．

－WymianafWaochronnegoplZePOrwomierza，

－konserWaqepompy，

－kaiibraqewspOJczynnikaKO．

－ka”bracjaczuinikatemperatury凧tra，

－kalibraqjaczujnikatemperaturyzewnetlZneJ．

－kalibraciaczujnikawiigotnoSci，

－kaiibracJaCZujnikacISnienia．

－kaiibraqaprzepJywew，

一kontroiaszczelnoScit°mPomiar。Wegoiwraziekonieczn。SciusuniecienieszczelnoSci・

－k°ntrOはParametmCOUNT，

－Wykona面epoz°St∈hychczynnoScizalecanychprzezprOducentadiauzyskaniawysokieijakoSciwynikew

Pomiarew，

－SPraWdzen－eparametrewpracyiWraZiekoniecZn。Scireg山aqaparametrdwnastawiaInych・

－reiestracJak°hcl恥ychpodstawowychparametrewpracyanalizatora．

一PrZygOtoWanierapomZPrZebiegupIZegIaduika”bracii・

Uwagl：

1WszystkIeC；均mnoSciseTWiSoWemuSZabyewyk°naneWmiejscuinstalaq ana舷〕1°ra

2．MatehaJyeksploatacyjne，CZeScizuZywaIneiczeScizamiemeniezbednedowykorlaniapowyzszych

PraCd°StarcZyWyk°naWCanak°SZtWはSny・

6
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3・Woferowanej cenie us山ginaiezy uwzg吟dniewszelkiekoszty：rObocizne．dqjazdyoraz materiaり

eksploatacyjne．czeScIZuZywaineiczeScizamienne．

4Wuwagachd°raPortt如ZPrZebieguprZegLaduikalibracJinaiezyuwzg吟dnieinfomacjedotycz ce

koniecznoSciwykonanianaprawbieZacychorazewentualnychnaprawprewencyjnych．

5・WymaganejestposhadaniecekyfikatuszkoIeniaproducenta，dIapracownikewwykonujacychusIuge

PrZegLaddwIkalibra坤

3，6．4czeSe4

Przedmiotemzam6両eniajestprzegiadikaiibracjaanallzattWtIWDV山TEoM1400fimyThermo

ScientificUSAzainstaiowanych nanastepujacychstaclachmOnitoringu：

1Byd9°SZCZ．uIWarSZaWSka（PMlOSN140AB264380611°raZPM2，5SN140AB264350611）－2szt．

2　Bydgoszcz，PiacPoznahski（PMlOSN140AB253940411°raZPM2．5SN1405A218371202）－2szt

3　TomIh．ui PrzyKasz°Wniku（SN140AB264050610）－1szt．

4．Wl°Clawek，ui Kiiihskiego（SN140AB26・紬60610）－1szt．

czynnoSciseMjsowemuszaobejmowaC：

－「軸apoczatk°WychpodstawowychparametrbwpracyanaIizat°ra，

－CZySZCZenieobudowyanaIIZat°ra（dotyczywszystk座れmodulew）．

－CZySZCZeniewnetrzaanaiizatora（dotyczywszystkichmodulew），

－cZySZCZeniegleWic．

－CZySZCZenieCZerPnipobomprOby，

－CZySZCZenieWlotuprebkI．

－konsewacjepompy，

－ka‖braqewspOlczymikaKO，

一kaiibracjaczujnikatemperatury．

一kaiibraqaczunikaciSnieniaotoczenia，

一kaiibraqaprzeかywew，

一kontrolaszczeln°Scit°田pomiarowegoiwraziekoniecznoSciusuniecIenieSZCZelnoSci．

－Wykonaniepozost三時ChczynnoScizaiecanychprzezproducentadIauzyskaniawysokiqjakoScivlγnikew

P°miarew，
－SPraWdZenieparametrewpracyiwraziekoniecznoScireguIaqaparametrewnastawiaInych．

一rgeStraqakoh∞WyChp°dstaw°WyChparametrewpracyanalizat°ra，

－PrZygCtoWanierap°huzprzebieguprzegiaduikalibraqi．

Uwaq巨

1・WszystkieczynnoScISe…isowemuszabyewyk°naneWmiejscuinstalacJianaIIZat°ra．

2・Materii叫白水spioatacyjne．czeScIZuZyWaIne czeScIZamiennen頓dnedowykonaniapowyZszych

pracd°StarCZyWykonawcanakosztwはsny．

3・Woferowanejcenieus山ginaIeZyuwzgledniCwszelklekoszty：robocIZne．dqjazdyoraz materiehy

eksploatacyJne，CZeSdzu ywaIneiczeScIZamieme．

4Wuwagachd°raPOrteWZPrZebieguprzegiaduikaiibraqinaleZyuwz的dnieinformaqed°tycZat冶

komecznoScIWykonanianaprawbieZacychorazewentuainychnaprawprewen（勅nych．

5・WymaganeJeStPoSiadanIiecekytikatusZkoleniaproducenta．dIapracownikewwykonujacychusIuge

pIZegradewikalibradi

3．6，5czeSc5

Przedmiotem zamewieniajest prZegradikaiibracja E）obomikew ovILIPMlO MicroPNS16Ttimy

DerendazalnStalowanychnanastepuacychstacjachm°n舶面ngu：

1・BrodnlCa，ui・Kochanowskieg°－1szt．（nrseryjnylO336），

7
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2　Wloclawek，ul Okrzei－1szt．（mseryJnylO332）．

3．Bydgoszcz．uIks．PiotraSkargi－1szt・（nrSeryjny10330）・

czynnoSciseMjsowemuszaobejmowa6：

－kontroiepoprawnoScipracy，

－kontroIeparametrewpobomika，

－CZySZCZeniegIowicy．

一Wymiana凧trazap°mPa，

一Wymianao高ngewd°Ciskowych，

－teStSZCZelnoSci，

－kaIibrac！ePrZePMw・

－kaiibraqeczujnikdwtemperaturyicISnienla，

－konserwacjepompy，

－PIZygOtOWanieraportuzprzebieguprzegIaduikallbraqii

Uwa帥：

1WszystkieczynnoSciserwisowemuszabyCW OnaneWm画SCuinstala郎pobomikdw・

2．Mater勘ekspioatacyjne，CZ ScizuZywaIneiczeScIZamienneniezbednedowykonaniapowyzszych

pracdostarczyWyk°naWCanak°SZtWねSny・

3．Woferowanej cenieus山ginaleZyuwzg廟inieWSZeIkiek°SZty：roboczne．dqiaZdyoraz mate而a母

ek（叫Oata（幼ne cz ScizuZywaIneiczeScizamienne・

4．WuwagachdoraporttMZprZebieguprzegIaduikaiibraqinaleZyuwzgiednieinfomacjedotyczaoe

konieczn°SciwykonanianaPraWb画cychorazewer血aInychnaprawprewencyjnych

5．WymaganejestposiadaniecertytikatuszkoIeniaprOducenta．dlaprac°Wnikewwyko…jacychus山ge

PrZeg喝dewika”bracii

3．6．6CzeSe6

Przedmiotem zamewieniaieSt PrZ〔ゆadi kalibraqalIobomikew pv山　MlcroPNSJVS　師my

UmweruechnikMCZGmbHzainstaIowanychnanastepujacychstacjachmoMCringu：

／Bydgoszcz．PIacPoznahskJPM10－1szt・（SN1310－194））

／Nakわ，uiks．P．Skargi－PM10－1szt（SN1401－023）

／in°Wr°claw，uI．Solankowa－1szt．PMlO（SN1401－019）

／Tomh，ul．Dziewulski（egO－PM2．5iPMl0－2sZt・（SNO911－159iSN1401－020）

／Wloclawek，uI．Gniazdowskie9°－PM2，5iPM10－2szt・（SNO911－158．SNO911－158）

／Grudziad乙ui．SienkIeMCZ－PM2，5iPMl0－2szt・（SNO911－161；SNO911－156）

／Bydgoszcz，uI．ks．PiotraSkargi－PM2．5iPMl0－2szt・（SN1310－198SN1401－022）

／Bydgoszcz，ul．BerIingaPM2，5－1szt・（SNO911－164）

czynhoScisen〝isowemuszaobejmowae：

一CZySZCZeniecalegourzadzeniaOtOmOraZelektronika，komorazfi冊ami，komorazpompaL

－CZySZCZeniett川Jl的bo川Pr6by，

－CZySZCZeniegI°Wicy，

－konserwaciepompy，

－regeneraCia，WymianazuZytycI日航rewpompy．

－diagnos吋ka－WymianazuZytych°巾ngdwwtorzepobomPreby，

－prZegiadtechnicznyp。dzespolbwmechanicZnych・

一Wymiana　冊ewpyiowychukIaduchIodzeniapobomika，

－teStSZCZein°Sci，

－teStgrZejnika，

－ka”bracjaprzepJywdw．temperatury，CiSnienia，

一kontroIapoprawnoScipracy，

－k°ntrOIaparametrdwpobomika．

8
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－aktualiZaqaoPrOgramOWania，

－PrZygOtoWanieraportuzprzebieguprzegIaduikaiibraql．

Uwaqi：

1・WszystkIe日報γnnOSciservl在SowemuszabyewykonarleWmieJSCuinstaiaciipobomikew．

2・MateriaけeksploataByjne．czeScizuZywalneICZeScizamienneniezbednedowyk°naniapowyZszych

PraCdostarczyWykonawcanak°SZtWはSny

3・Woferowanej cenieus山ginaleZy uwzg吟dniewszeIkiekoszty＝TObocizne，dqazdy°raZ mat飢a母

ekspleataCyJne，CZeScIZuZ VaineiczeScizamienne．

4・WuwagachdoraportdwzprzebieguprzegIaduikaiibracjinaIezyuwzgLednicinformacjed°tyCZ°e

konIecZnoSciwykonanianaprawbieiLaCyChoraZeWentualnychnaprawprewenc河Iych

5Wymagarcjestposiadanie°ertyfikatuszkolemaprOducenta，diapracownikOwwykonujacychus仙ge

plZegiaddwikalibracii

3．6．7CzeSe7

PrzedmiotemzameWeniajest：

1・PrZeg幅dikaiibracjachrcmatoqraf6wclaZoWYchAirToxicBTXfimyChromat°teCZnajdujacychsie

nanastepujacychstaqach m0両oringu：

／Bydgoszcz．PiacP°ZmahskiSN＃2721206

／Bydg°SZCZ，ui．ks Pi°traSkargi2SN＃2051207

／T°mh．面PrzyKaszownikuSN＃2731206

2・prZf矧adikaIibraqia chromatoorafu qazowecIO GC955¶rmy Synspec znajdujacych日輪Staqi

monitoringu：

／Ciechocinek，nrSeryjny2852．

CzynnoSciserwisowemuszaobeJmoWa‘serwisikaiibraC涙analizatorew：BTX，generatOreWWod°川i

powietrzazeroweg°ZWymianamateria的wekspl0ataCyjnychiregUiaCぬIhiow°Sclarlaiizat°rdwBTXw

SZCZegelnoSci

BTX

・Kaiibracjatemperaturydetektora．

●　KalIbracjatemperaturykolumny．

●　KontroIaszczeln°Sci，

●　UkIadH2．

・UkIadpowietrza．

・　K訓bracjaprzeI叫M伯W．

・KaIibracjaciSnieniawkoIumnie．

・Kontroiaiwymianapodzespolewdetektora．

・CZySZCZenietompomiaroweg°．

●　WymIanaeIektrodp°miarowych．

・Wymianapuはpki1－fazowej，

・WymianaIampyUV，

●　kontroia／regeneraqJaelementupneumatycznegodozawo…6Jr。Znego，

・konseTWaqaPOmPy，

●　kaIlbraqa，SPraWdzenieczasewretenq主

Hydroxychrom

・　kontroIaszczeln°Scl，

・kontrola／regeneracjap°mPy，

・WymianaworeczkadejoniZaCyJnegO，

・　kontroIaukIaduH2，

・kontr°IaukIadupo面etlE治，

9
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Uwaqi：

1WszystkleCZynnoScISerWis°WemuSZabyewykonanewm画SCuinstalaqianallZat°ra・

2．Mateha旬ekspi°ataCyJne，CZeScizuZ VaIneiczeScizamienneniezbedned°WykonaniapowyZszych

PraCdostarcZyWykonawcanakosztwはSny・

3．WoferowaneJCenie us山ginalezy uwzgiedni‘wszeikie koszty＝d∞Cizne，dojazdy oraz mat釧a巾

ekspi。ataCyJne，CZeScizuzywalneiczeScizamieme・

4．Wuwagachd°raPort（MzprzebieguprZegladuikaiibra郎naieZyuWZgIedniCinfomacjed°tycZa∞

k°niecznoSciwykonanianaprawbieをacychorazewentuainychnaprawprewen（幼nych・

5．Wymaganejestposk的anieceny欣atuszk°Ieniaproducenta，dIapraccMnikewwyk°nujacychus仙ge

PrZegiadewikaiibracji・

6．CzynnoScISerMsowemuszabyewyk°naneWmieJSCuinstalaq analizatora・

3，6．8CzeSe8

PrZedmiotemzamdwieniajest：

1．przeg崎di kaiibraqa zestawew kalibracvinvch zeroIspan zainstaI°WanyCh na nastepujacych

Staqachm°r証oringu：

／　Tomh，Kaszownik－KaIibratorCMK5，GeneratorPOWietrzazerowegoNGA19S／MCZ（SN1403－

149，SN1401－114）

／　Ciechocinek－KaIibratorCMK5，GeneratorpowietrzazerowegoNGA19S／MCZ（SN1403－148，SN

1401－106）

／　WtocIawek，ul．0kiZei－Kalibrato可CMK5，Generator powietr；輪ZerOWego NGA19S／MCZ（SN

140も150，SN1401－110）

／T°ruh，Koniczynka－KaiibratorCMK5，GeneratorPoWie幅azerowegoNGA19SMCZ（SN1403－

152．SN1401－10勘

／Bydgoszcz，ul・Warszawska－Kaiibratc可CMK5・Generatorpowietrzaze「。WegoNGA19SNCZ

（SN1403－153，SN1401－113）
／Bydgoszcz．PlacPoznahsk主KaIIbratorCMK5・GeneratorPoWietrl冶ZerOWegoNGA19SNCZ

（SN1403－154，SN1401－111）
／BoIYTuchoiskle，Zielonka－Kalibrat。rCMK5，G飢erかcけpoWietrZaZer°WegoNGA19S個CZ（SN

1403－151，SN1401－104）

2．pIZegiadikalibracja kalibratohaIIrZeWoZnecloAP1700（SN1354）°raZ generatOra poWietrza

zerowegoNGMlOK（SN1401－074）

WramachprzegiadurmleZywykonackontre吟idiagnostykepHarametreWPraCyZeStaWewzgodniez

dokumentaqatecr面CZnaisporzadzieprotokolyzichprzeprowadzeniaprzedipowykonaniuprac・aW

SZCZegdlnoSci：

－PrZegIadukIadewkontroIizerO／SPan，

－WykonanietestuwydajnoScigeneratorewozonuwkaiibratorach，

－regulaqafotomet…ZuZycIemCeky欣owanegogenerat°raOZo…・

－CZySZCZenietcけらwpn飢matyCZnyCh，

－kontr°iaszczeln°Sci，

－kalibraqiageneratoraozonuuzyciemcertyfikowanegogeneratoraozonu，

一kaijbraqanapieCkontroInychmasowychkontrOlerdwpIZe的Wu，

－　Wymiana materiaIew ekspIoatacyjnych w kaiibratorachi generatorach powel脇a ZeroWegO，

－konserwacjaireguiacJaprZeJacznikaciSnienioweg°．

－SemhsikonsemIaqakompresordwpowetrz冶

10
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UwaOi：

1．WszystkieczynnoScISe…isowemuszabycwykonanewmieJSCuinstaIaqiukIadewkontr°lizerc／SPan・

2．Materia巾ekspi°atacyjne，CZeSciZuZ〟aineiczeScizamIenneniezbednedowyk°namaPoWγZSZyCh

PraCdostarCZyWykonawcanakosztwiasny・

3WoferowaTejcenieushginaieZyuwzgiednieWSZeIkiekoszty‥rObocizneidqjazdyorazmateriaIy

ekspI°ataCyJne，CZeScIZuZyWaineiczeScizamienne．

4Wuwagachd°raPOrteWZPrZebiegu przegIaduikaIibracjinaieZyuwzgIednicinf°rmaqedotyczace

k°niecznoScIWykonanianaprawbiezacychorazewentuaInychnaprawprewencyJnyCh．

5Wymaganejestp°Siadaniecertyfikatu szkoIema Pr°ducenta，dla pracownikewwykonujacych usiuge

PIZegladbwikalibraqI．

3．6．9Wszystkle CZynnoSciserwis°We（diagnoza，naPraWa）musza byc wyk°nane na naStepu」acyCh

ZaSadach：

3・6・91yszystk－e CZynn°Sci musza bye wγkonywane zgodnie z zaIeceniami zawadymi w

lnStrukciach obsIugi aparatいY oraZ d°bra praktykalnZynierSka pr誓Z Odpowiedni°

pIZeSZkoionychprac°Wnikew，ZatrudnionychprZeZWykonawcenap°dstawleumoWyOPraCe

WrOZumieniuustawyzdnia26czerwca1974r．－KodeksPracy（Dz．U．Z2016poz1666

tj）．

36・92wszystkle CZynnOSci wykonywane pIZeZ Wyk°naWCe muSZa Odpowiadae przepISom W

ZakresiebhpiochronySrodowiska

WsZyStkieznaklt°War°Weiub poch°dzeniezosta母uZytezewzg幅ddworqanizac画ych w celu

OkreSlenia n°「miParametrew，ZamawlaJaCyd°puSZCZaSkIadanie°fertrewnowaznych．

4．TERMINWYK°NANIAZAMOw帽NIA

ZamawIaJaCyWymagarealizaqIZamdwienla Wterm面e30dnioddniap°dpisaniaumowy．

5．WARUNKIUDZIAI：，UWPOSTEPOWANlU

510　udzieIenie zamewienia mOga SIe ubiegae Wykonawcy，kterzy nie podlegaia WkIuczeniu

ZPoStePOWanianapodstawieart．24ustlustawyPzp．

5・11WprzedmiotowympostepowanIuOudzieIeniezamewieniaZamawiaiaCyZgodnie

Zart24ustlorazust5pktli8ustawyPzpwykiuczy

5・1・1・1wykonawce．kteryniewykazaIbrakupodstawwykIuczema；

51・1・2wykonawce bedacego osoba fizyczna，ktOrego prawomocnie skazano

ZaprZeStePStWo：

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

228－230a，arti250a，art・258iubart．270－309ustawzdnia6cze…ca

1997「・－Kodeks karny（Dz U・Z2016r”poZ．1137，Z pbZn．zm．〉

lub「art・46IubaR・48ustawyzdnia25czerwca2010「．o sporcie

（Dz U z2017r・．P°Z．1463zpeZn．zm．），

b）ocharakterzeterrorystycznym，Okterymmowawaltl15§20ustawy

Zdnia6cZelWca1997「．一Kodekskamy．

c）skarbowe，

d）okterymmowawart．9iubart．10ustawyzdnia15czerwca2012「．

c Skutkach powIerZania wykonywania pracy cudz°Ziemcom

ll
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prZebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej

PoiskieJ（Dz．U．poz．769）；

5il・1・3wk°naWCe，jeZellurZeduJacegoCZIonkajegoorganuzarZadzaiaCegolub

nadz°rCZego，WSpeinika spbIki w speIceJaWneiIub pa…erskiej aibo

komplementariuszawspOIcek°mandytowejlubk°mandytowo－akく幼nqiub

Pr°kurenta prawomocnie skazano za piZeStePStWo．o ktdrym mowa

WPk13：Wykonawce．Wobecktere9°Wydanoprawomocnywyr°ksadulub

ostatecznadecyzJeadministracyJnaoZaIeganiuz ulSZcZeniem podatkew，

oplatlub skIadek na ubezpieczenIa SpOlecznelub zdrOWotne．chyba

Zewykonawca dokona－ptatnoScinaieznych p°datkew，OPlatlub skはdek

na ubezpleCZenia SPoIeczneIub zdrowotne wraz z odsetkamiiub

grZyWnam！lub zawarIwiaZace porozumienie w sprawie spはty tych

naIezn°Scl；

5．1工4wykonawce．ktery w wyniku zamierz°negO dzialaniaIub raZacego

niedbaIstwa wpr°WadziI zamawiajacego w biad przy przedstawieniu

infomaqI．Ze nie p°dlega wykluczenIu．Spelnla Warunki udziah

WpoStePPWaniuIubobiektywneiniedyskryminacyjnekryteria・ZWanedaiej

”kryteriamlSeIekqi”．Iub ktery zataiIteinformaqeIub nie jest w stanie

PrZedstawiewymaganyChdokumentew；

51．1．5wyk°naWce，ktery w wynikuiekkomySinoSciiub niedbalstwa przedstawII

informaqe wprowadzajace w bJad zamawIaJaCego．m°gaCe mieeistotny

WpIyw na decy乙ie p°deJmoWane PrZeZ ZamaWiajacego w p°SteP°Waniu

oudzleIenieZamewienia；

5・1・1・6wykon宇YCe・ktdrybezprawniewp小NaIiubpreb°WaiwpNnaCnaczynnoSci

ZamaWIaJacegoIub p°ZySkacinf°rmaqe poufne，mOgaCe dae mu

prZeWageWpoStepoWaniuoudzieIeniezamewienia；

5．117wykonawce．kterybraludziaIwprzygotowaniupostep°Waniaoudzielenle

ZameWienialub ktereg°PraCoWnik．a takZe os°ba wyk°nuJaca praCe

na podstawie umowy zIecenia，o dzielo．agencyInqlubimq um°Wy

o Swiadczenie usルg．braiudziaIw przygot°Waniu takiego PoSteP°Wania，

Chyba　之e spowod°Wane tym ZakIecenie konkurenqi m°Ze bye

WyeliminoWaneWinnysposebniZPrZeZWkluczeniewykonawcyzudzialu
WPoStepoWanlu；

5．1．1．8wykonawce，ktdry zinnymlWykonawcamIZaWarl p°「°Zumienie maJace

na celu zaklecenie konkurenqi miedzy wykonawcami w postep°Wanlu

O udzielenie zamewienia．co zamawlaJaCyJeSt W Stanie wγkazae

ZaPomOcaStoSoWnyChSr°dkdwd°W°dowych；

5．1．1．9wykonawcebedacego podmiotem zbiorowym．wobeckteregosad°rZekI

ZakazubleganiasleOZamOwieniapubIicznenap°dstawieuStaWyZdnia

28　paZdziernika　2002「°　°dp°WiedziainoSci podmleteW ZbIoroWyCh

ZacZynyZabronionepodgr°Zbakary（Dz・∪・Z2016「．poz・1541zpbZn・

Zm）；

5．11．10wyk°naWCe，W°bec ktdregoorzeczono tytuIem Srodkazapobiegawczeg°

ZakazubieganiasieOZamOwieniaPubIiczne；

5．1．1．11wykonawcew．ktOrzynaiezacd°tejsameJgrupykapItaiowq．wrozumieniu

ustawyzdnia16lutego2007r．°°Chr°nie konkurenq＝konsumentew

（Dz U．Z2017「．，PoZ．229z peZn．zm．），Zl°ZyIiodrebne oferty，Oferty

CZeSCioweiubwni°Skiodopuszczeniedoudzialuwpostep°Waniu，Chyba

Ze WykaZa，Zeistniejace miedzy nImi powlaZania nie prowadza

dozakieceniakonkurenqIWPoStePOWaniuoudzieIeniezamewienia・
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5．1．2　Dodatkowo，W trybie ah．24ust　5pktli8ustawy Pzp，ZamawiaJaCy PrZeWIduje

WykiuczenieWykonawcy

51．2．1w st°Sunku do ktd「ego otwartOIikwidacje，W ZatWierdzonym przez sad

ukAadzie w postepowaniu restrukturyzacy川ym JeSt PiZeWidziane

ZaSPokqienie wierZycIellprZeZiikwidacjeJego majatkuIub sad zarzadziI

iikwidacjeJegOmajatkuwtrybieart．332ust．1ustawyzdnia15maJa2015

「．－Praw°reStrukturyZaCyjne（Dz．U．Z2017「，P°Z．1508zpbZn．zm．）iub

kteregoupadIoSeogIoszono，ZWyjatkiemwyk°naWCy．ktOrypoogIoszeniu

upadloScizawarIukIadzatwierdz°nyPraW°m°CnymPoStanoWieniemsadu，

jeZeli ukIad nie przewiduje zaspokqienia wierzycIeiI PrZeZiikwidaqe
majatkuupad†ego，Chybaとesadzarzadz州kwidacJeiegomajatkuwtrybie

art．366ust．1ustawy z dnia28iutego2003「一Praw°uPadIoSciowe

（Dz．U．22016「．．p°Z．2171zpOZn．zm．）．

5・12・2ktdrynarYSZyIobowiazkidotyczacep胤noScip°datkew・OPhtIubskiadek

na ubezpleCZenIaSPOlecZneIubzdrowotne，C°ZamaWiaJaCyjeStWStanie

Wykazae za pomoca stosownych Srodkew d°WOdowych．z wyJatkiem

prZyPadku，okterymmowawust．1pkt15，ChybaZewγkonawcadokonaI

PJatn°Sci naieZnych podatkew，oPlatlub skはdek na ubezpieczenia

SPOieczneiub zdrowotne wraz z°dsetkamllub glZyWnamiiub zawarl

WIaZaCepor°ZumieniewsprawiesplatytychnaieZnoSci．

6，　VWKAZOSWIADcZEN LUB DoKUMENTOW PO”MiERDZAJAcYcHBRAKPODSTAWDO

WKLUCZENIA

61Do oferty kaZdy Wykonawca musi dolaczyC aktualne na dzie剛oSwiadczenle

W Zakresiewskazanym wzaiaczniku nr2do SIWZ・Informaqezawartew oSwiadczeniu beda

StanOWeWStePnePotWierdzenie，之ewykonawcanlep°dlegaw〉砧uczeniuZPoStePOWania．

62WprZyPadkuwspOlnegoubieganlaSieozamewienieplZeZWykonawcew°SMadczenie，°ktOrym

mowa w pkt61nini軸　SiWZ skIada kaZdy z wykonawcew wspdInie ubiegajacych s時

ozamdwienie．

6・3Wyk°naWCa．ktOry zamieIZa poWbrzyC wyk°nanie czeScizamewlenia podwyk°naWcom．WCeIu

Wykazania brakuistnienia wobec niCh podstaww）伸uczenia zudzia仙wpostepowaniu zamieSci

infomaqie°p°dwykonawcachwo5両　czen時OktOrymmowawpkt6．1nin萌SM佗

6・4Zamawig嶋CyprZedudzieleniemzamewenia，WeZWieWyk°naWCe，kteregoofertazostaはnawyZeJ

oceniona，d°2102eniawwyznacz°nymteminie，niekretszymniz5dniaktuaInychnadziehzI°Zenia

nastepujacychoSwiadczehiubd°kumentew：

6・4・1za画面　czeniewlaSciwegonaczeinika ur2：eduskarboweg°POtWierdzaJ°e，Ze

Wyk°naWca nie zaiega z oplacaniem podatkewIubinny dokument

P°tM府rdzajacy，Ze wykonawca zawab porozumienie z wIaSciwym organem

Podatkowymwsprawies的ttychnaieZnoSciwrazzewentuaInymiodsetkami

iub grzywnami，W SZCZegdInoScI uZySkal przewidziane prawem zwoInienIe，

OdnoczenieIubr°21°Zenienaratyzaie9回ChpはtnoSciIubwstrzymaniewcaIoSci

Wykonania dec）匂i wはSciwego orga…－WySta面one nie wczeSni句　niZ　3

mieslaCeprZeduphIWemtemi…SkIadaniaofe巾
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64・2　zaSwiadczenie wねSciweJ teren°WeiJednostki　°rganizacyJnej Zakladu

UbezplecZeh SpolecznychIub Kasy RoIniczeg°UbezpleCZenia Spoteczneg°

aIb°innego dokumentu potwierdzaJaCego．之e wykonawca nie zaiega z

°PIacaniem skIadek na ubezpieczenie zdrow°tnei SPOleczne，Iubimy

dokument potwierdzajacy．Ze wykonawca zawarlporozumienie Z WIaSciwym

organemwsprawiesplattych naIeZn°SciwrazzewentuaInymiodsetkamilub

grZyWnami，W SZcZegeinoSci uzyskaI przewidziane prawem zwoinienie，

odroczenielubrozIoZenienaratyzaiegIychplatnoScilubwstrzymaniewcai°Sci

Wykonania decyzJI WtaSciWego Organu　－WyStaWi°ne nie wczeSniei niZ　3

miesiaceprzedupOwemterminuSkIadaniaofert．

6．5Wykonawcawteminie3dni°d dniazamieszczenia na str°nieinternet°WeJinfomaql，o kterej

mowawart．86ust．5ustawyPzp，PrZekaZeZamawlaJaCemu oSwiadczenieo przynaieZnoSciIub

brakuprzynaieznoScid°tejsamqgrupykapItal°WeJ．okterejmowawart．24ust．1pkt23ustawy

Pzp（WZbrstanowizalaczniknr3d°SiWZ）WrazzezIozeniemoSwiadczenia，Wyk°naWCamoZe

PrZedstawiedowody，ZepowIaZaniazinnymWykonawcanieProWadzadozakleceniakonkurenqI

WPoStePoWaniu°udzieleniezamewienia・

66Wzakresienieureguiowanym SIWZ，ZaSt°SOWaniemaJapIZepisyrozporzadzeniaPrezesaRady

MiniStrOwzdnla26Iipca2016「．wsprawierodzaJudokumentew，iakichmoZeZadacZamawiaJaCy

°dWykonawcy，°raZform，Wjakichtedokumentymogabyeskはdane（Dz・U・2016「・，PoZ・1126）・

6．7inned°kumenty，kterenaIeZydoIaczyedooferty：

6．7．1Formuiarzofehy－WZerStan°Wizalacznik…1dosiwz；

6．7．2　Pelnomocnictw°naIeZydoJaczycd〇°ferty．wprzypadku．gdy：

6．7．2．1　0fehazostaねpodpisanaprzez°5°bereprezentujacaWykonawce，

6．7．22　　0ferta zostaは　podpisana przez jednego ze wspeinikew spOlki

CyWIIneJ．

Wprzypadku．gdyofertazioZenaPrZeZWSpOlnikewspOW（IcyWilnei，

podpisana zostanie przez wszystkich wspOlnikew spelki，

PeIn°moCnictwonieJeStWymagane．

6．7．2．3　Wykonawcy wspOlnle ubiegaJa Sie o udzieienie ZamOwienia

（np．czicnkowiekonsorqum）・

W takim przypadku，Zgodnie z ar1．23ustaw Pzp．wyk°naWcy

ustanawIaJa Pelnomocnika do reprezentowania ich

W poSteP°Waniu o udzieienie ZameWienia aIbo reprezentowania

W poStePoWanIui ZaWarCia umowy w sprawie zamewienia

PubIicznego

Pelnomocnictwowinno bye zIozone w oryginaieiub k°piipoSwiadczonej zazgodnoSe

ZoryginaIemprZeZ n°tariusza・
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WrYKoNAWcYZAGRANicZNI

6・8JeEf邦Wyk。naWCa ma SiedznDelub mieJS∞Zamieszkania poza terytorium Rzeczyp。SPOIiteJ

PoIskiej，Zamiastd°kumentew，Okterychm°WaWpunktach6．4．1－6．42－Skiadad°kumentiub

dokumentywystawonewkraju，Wkterymmasiedzibelubmiejscezamieszkania，P°tWerdz ace

Odp°Wiedni°，Ze：

6・8・1nieotwartojegoiikwidacJianinle°91°SZOnOuPadloSci－WStaWioneniewczeSnieJ

ni26mieSIeCyPrZedupywemtemi…Skはdania°feh，

6・8・2　niezaIegazoplacaniempodatkew，0㌦at，Skねdeknaubezpieczeniespoleczneiub

Zdrow°tnealboZezawarlporozumieniezwJaSchNymorganemWSpraWies回attych

nale雇noSciwraZ Z eWentualnymi odsetkamiiub glZyWnami，W SZCZegbln°ScI

uzyskal prZeWidzIane PraWem ZWOlnienie・Odroczenieiub rozbenie na raty

Zaie9時Chplatn°SciiubwstIZymaniewcaIoScIWykonaniadecy却Wね§ciwegoorga…

uzyskal przewidZiare prawem zw。inienie・Odroczenieiub r。ZI。2enie na raty

ZaIeg旬ChpknnoSciiubwstrzymaniewcaIoScIWykonaniadecy却WlaSciwegoorganu

－WyStaWioneniewczeSniejn吃3miesiceprzedu函Wemterminuskはdaniao僑rt，

6・9JeZeii w kraju．w ktbryml Wykonawca ma siedz”昨Iub mieJSCe Zamieszkaniaiub m廟SCe

ZamiesZkaniamaosoba．kterejdokumentd°tyCZy，nleWyd廟es時dokumentew．oktdrychmowaw

Pkt6・8，ZaStePujesieJed°kumentemzawierajacym°dpowiednio°Swiadczeniewykonawcy．Ze

WSkazaniemosobyaiboosObuprawnionychdojegoreprezentaqi．lub o5両adczenie°SOby，kte幅

dokument miaI dotyczyC・21020rle PrZed nc南面uszemIub przed。rganem Sadowym．

administracyjnym aIbo organem samolZadu zawodowegoIub gospodarczego wねScIWym Ze

WZgiedunasiedzi嘩IubmieJSCeZamieszka爪Iiawykonawcylubmiejscezamieszkaniatejosoby－

teminyokreSIonewtympunkciemajaodpowiedniezastosowanie．

7・1NFoRMAcJEoSPoSOBIEP°R°ZUMIEWANIAS峠ZAIVIAWIAJACEcoZWYKoNAWcAMI 

ORAZPRZEKAZYWANIAoSwIADCZEbLUBDoKUIVl馴TeW，ATAKZEWSKAZAN帽OSOB 

UPRAWMoNYcHDOPoROZUmEWANIASiEZVWK°NAWcAMI 

7・1　Wszeikie oSwiadczenia，Wnioski，ZaWiadomienia orazinformaqe ZamawIaJaCyiWyk°naWCy

moga przekazywae piSemnie．　　　poczta elektr°niczna na adres：

maIgorzatan°Wicka＠wios・bydgoszczpIIub waIdemar・baczynski＠wioS．bydg°SZCZ．PIlub w

f°mie faksu na nr　52　582－64－69，Z Wy晴tkiem ofehy oraz oSwiadczerii dokumentew

Wymienipnychwrozdziale6n面ejszej SIWZ（rewnieZ wprzypadkuichzIoZeniawwyniku

WeZWanlaoktdryrlmOWaWart26ust・3ustawyPzp）・diaktOrychustawodawcaprzewiduje

Wylacznief°rmePISemna．

Kazda ze str。n naZadanie druglq PotWierdza niezwIoczniefaktotrzymania piSma Wformie

eiektronicznejiubfaksowe」

7・2　Postepowame°ZnaCZoneJeStnaZWa”PrzegIadyaparaturypomiar°W勘

73　　Znak：WiOS－SSZP272．402017

7・4　WszeikakorespondencjaorazdokumentaciawtejsprawiePoWinnapowolywacsienapowyZSZe

oZnaCZenle．

8－　WYMAGAMADoTYCZACEWADIUM

ZamawiaJaCynieWymagaWniesieniaWadium．
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9．TERMINZWIAZANIAOFERTA

Wykonawcybedazw－aZani。fertaprZeZ。kres30dni・BiegterminuZWiaZania。fertarozpoczynasiewraz

zup－ywemterminuSkIadaniaofehIokterymmowawpunkcie112SIWZ・

10．QPiSSPoSOBUPRZYGOTOWWANIAOFERT

10・10feheorazoSwiadcz叩aIdokumentywynlieni°neWroZdziaie6niniejszejSIWZ（rewnieZW

PrZypadkuichzlozenla．WWynikuYeZWanPoktdrymmowawart・26ust3ustawyPzp・）

naIeZyskIadaewylaczmewformiepiSemnqi

l0－2　0fertenaIeZyspoIZadziewjezykupoIskim・WSpoSbbczytelnynakomputerze・maSZynieIub

pIimemodrecznym・WymaganespecyfikaqadokumentyiuboSwiadczenlaSPorZadzone

WJeZykuobcympowinnybyCzIoZonewrazztiumaczeniemnaJeZykpoIski・

10・3　F。rmuIarZ°fehyorazd°kumentyIub°SwiadczeniasporZadzaneprzezWykonawcep叩nrty

bye podpisane prZeZ。Soby upowaZni。ne do skねdania oSwiadczeh woii wim－enlu

Wyk。naWcy・W prZyPadku，gdy oferte podpiS呪　oSOby・kterych upowaZnienie do

reprezentacjinie Wnika z dokumentew rejestrowych（ewidencyjnych）．wymaga sie．aby

WykonawcadoJaczy－do°fehyoryginatpeln°m°Cnictwadopodpisania°fehyIubje9°kopie

PoSwiadczonaprzeznotariusza・

10，4　Podpisyz†oZOneprZeZWykonawcewoferCieorazwzaiaczonychd。niei。Swiadczeniach

i dokumentach，POWinny um°ZIiwieidentyfikaqie osoby skladaJaCej p°dpis（musza bye

CZyteIneiubopatrz°nepieCZeciaimienna）・

10．5　Wszystkiekartki。fertypowinnybyCtrwaiespieteiponumerowane・

10．6　Wskazane jest．aby wszystkie miejsca．w kterych Wykonawca naniesI poprawki byty

ParafowaneprZeZoSObepodpisuJacaOfehe・

10・7　Wykonawcapon。SiwszeIkiek。SZtyZWlaZaneZPrZygotoWaniemizIoZeniemofehy・

10．8　WykonawcapowinienumieSclcoryginaIofertywrazzwymaganymidokumentamiwJednym・

PieprZejrZyStym・ZabezpIe？Z。nymWSpoSebtMaiy・ZamknietymoPak。Waniuzaadresowanym
i°ZnakowanymwnastepuJaCySPoSeb：

INSPEKcJAoCHRONYSRoDoWISKA

WoJEWODZKIINSPEKTORAToCHRONYSRoDoWISKAWBYDGOSZCZY
ui．ks．PiotraSkargi2

85・018Bydgoszcz

oferlanaP層egIaqyapanatuγpomiaroWei，

nrMOS．sszp．272．40．2017

nieobviehaepIZed8．11．2017置godz，12．30

NakopercienaieZypodacnazweiadresWykonawcy●byumo訓WiczwrotofekywprZyPadku

dostarczenIajejZamawlaiaCemuPoterminie・

10．9　Tajemhlcaprzedsleblorstwa

10．91Zamawiajacyinf°rmuje言えZgOdnieZart・8，WZW・Zart・96ust3ustawyPzp，ofehy

skIadanewpostepowaniuozamdwieniepublicznesaJaWneIpodiegaJaudostepnleniuod

Chw掴ich otwarcIa，Z W痢tkIeminformaql StanoWiaCyCh tajemmce prZedsiebIorStWa

wrozumienIu uStaWyZ dnia16kwietnia1993「・oZWalczaniu nieucZCiwej konkurenql
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（Dz U z2003r．Nr153．p°Z．1503zpeZn．zm．）．jeSliWykonawcawterminieskladania

Ofert zastrzegI．之e nie moga one byc ud°StePniane oraZ WykazaLiZ zastrzeZone

inf°maqeStanoWiatajemniCePrZedsiebi°rStWa．

10．9．2ZamawlaJacyZaIeca，abyinformaqezastrzezone，jakotajemnica PrZedsiebiorStWa byIy

prZeZ Wyk°naWCe ZloZOne W oddzIeInq wewnetrznej kopercie z　°Znakowaniem

，，taJemnica PrZedsiebiorstwa”iub spiete（ZSZyte）oddzielnie od pozostaIych，iaWnyCh

eIementew oferty．W przypadku brakuJednoznacznego wskazania．ktereinf°maCje

StanOWla taiemnlCe PrZedsiebi°rStWa．ZamawlaJaCy uZna，Ze wszelkie oSwiadczenia

i zaSwiadczema oraZinformaqe skはdane w trakcie p°StepoWania saiaWne bez

ZaStrZeZeh．

10．9．3ZamawiaJacyinfomuJe．Zewprzypadku kiedyWykonawcaotrzymaod nie9°WeZWanie

Wtrybieart．90ustawy Pzp．azioZone prZeZ megoWyJaSnieniai／Iubdow°dystanowie

beda tajemnlCe PrZedsiebiorStWa W rOZumieniu ustawy o zwaiczaniu nieuczciwej

k°nkurenqi，Wykonawcy bedzie pIZyS仙giWaIo prawo zastrzeZeniaich jak°tajemniCa

PrZedsiebiorstwa．PrzedmiotowezastrzezenieZamawiaJaCyuZnaZaSkutecznewyBcznie

WSytuaqikiedyWyk°naWCaOPreczsamegozastrzeZenia，」ednocZeSniewykaZe，iZdane

infomaqestanowiataiemnlCePrZedsiebi°rStWa・

10．10　Zmianaiubwycofanieoferty

lO．10．1WykonawcamoZewprowadzIeZmianywzi°2°nei°fercieIubjawγc°fac，POdwarunkiem，

Ze uCZynito prZed terminem skIadania ofert．Zarewno zmiana言akiwycofanie oferty

WymagaIaf°my Pisemnej ZmianydotyczacetreScio向kypowinny bye przy9°toWane．

OPakowanei zaadresowane w ten sam sposeb co oferta．Dodatkowo opakowanie，

WktdrymjestprzekazywanazmienionaofertanaieZyopatrzyenapisem‘lZMIANAn．

10．10．2PiSemne oSwiadczenIe o WyCofaniu　°ferty powinno byc　°pakowane

i zaadres°Wane W ten Sam SPOSObJak oferta．D°datkowo opakowanie．

WkterymleStPrZekazywanetopowiadomienienaleZy°PatrZyCnapISem“VWcoFANiE”．

11，MIEJScEoRAZTERMiNSKLADANIAlOTWARclAOFERT

1110fene naIeZyzIoZyewsIedzibieZamawiaJaCego plZy uliksiPiSkargi2．85－018Bydgoszcz

WSekretariacie－pOk．nr22．Ipietro・

11．2　TemInSkはdaniaofertupJywawdniu8，11．2017r．，godz，12．00．

11．3　01warCie ofert nastapI W dniu8．11．2017r〟，godz．12．30w siedzibie Zamawiajacego pIZy

ul．ks P．Skargi2，85－018Bydgoszcz－pokejnr33，Ilpietro・

11．4　0twarcieofertjestjawne．

11．5　PodczasotwarciaofertZamawia」aCyodczytainformacje，okterychmowawatt86ust・4ustawy

Pzp．

11．6　Niezwめcznie po°tWarciu ofert ZamawIaJaCy ZamIeSci na stronie www．bip．wios．bydgoszcz・Pi

infomaqIedotyczace：

116．1kwoty．jakazamierzaprzeznaczyenas傭nans°Waniezamdwienia，
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11．6．2面m°「aZadresbwwykonawcew，kteIZyZIozyii°fertywterm面e；

11．6．3ceny，terminu wykonania zamOwienia．okresu gWaranqli Warunkew

PlatnoScizawartychwofertach．

12．0PiSSPOSoBUOBJICZENIAcENYOFERTY

12．1　Cenaofertyoznaczacenebrutto（ZaWierapodatekVAT）．

12．2　Ceneofertywykonawcap°dajewzI°tyChpoIskichzdokはdnoSciacodogrosza．

12．3　UmowabedziezawartazcenawyraZonawzIotychpoiskichirozIiczanawzI°tyChpoIskich

12．4　WykonawcaJeStZobowiazany do uwzglednienia w cenie wszystkiCh kosztew niezbednych do

WykonaniaPrZedmiotuzamOwienia．

13．0PISKRYTERloW，KTORYMiZAMAWIAJAcYBEDZIESIEKIEROWAtPRZYWYBORZE

OFERTY，WRAZZPoDANiEMWAGTYcHKRYTERIOWISPoSOBUocENYOFERT

Przy°CenieOfertZamawiajacybedziesiekier°WaInastepujacymikryteriami：

1）cenaofertybruno－ZnacZeniekryte「ium60％

2）terminreaIiZaCjl－ZnaCZeniekryterium40％

Zostaniewybrana°felta．ktbraprzedstawlanajkorzystnIeJSZybiianscenyiterminureaIizaqiWOParCiu

onastep山acyalgorytm：

〇三Kl＋K2

gdzie：

0－oferta

Kl－iiczbapunktewprZyZnanyChWyk°naWCyWkryteriumcena

K2－iiczbapunktewprzyznanychWykonawcywkryteriumtemid日でaIizaqii

Wkryteriumcena（Kl）punktyzostanao師czonezgodnieznastepujacymwzorem：

CenaofertynaJniZSZej

iiczbapunktdwofertyocenianej　＝一一一一一一一一一一一一一一一・－－－　X60％×100

cena°feHyocenianq

WkryteriumteminreaIizacii（K2）punktyzostanaoblicz°neZg°dnieznastepujacymwzorem－

najkretszyterminreaiizaqi

SpOSrOdzIoZonych°fert

（Wdniach）

IiCZbapunktewofehyocenianej　＝

terminrealiZaCJi

°fertyocenianeJ

（Wdniach）
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MaksymaInyterminrealizaq－WynOSi30dni。ddniap。dpiSaniaumoWyZgOdniezpkt4ninIqSZqSIWZ

JezeiiWykonawcap°ZoStaWinIeWyPelni°nemieJSCeWFormuIalZuofehy，WmigScugdzienaiezywpisac

terminreaIizaqi．wewczasZamawiaJaCyuZna，ZeterminreaIizaqIWynoSi30dni．

14．FoRMALNoSCl，JAKIENAJEZYDoPEtNlcWcEJU ZAWARclAUMOVVY

14・1ZWykonawca・kteregoofertaz。StalauznanazanaJk。rZyStniqszawrozumieniu uStaWyPzp，

ZoStanieZaWartaumoWa・Zg。dnieZOgblnymiwarunkamiumowy．kterestanowlaZaIaczniknr4

don面qszejSiWZ．

14・2　Wprzypadkuzawieraniaumowyprzezos°by（e）inneniZWykonawcabedacyosobadzyczna

aiboinneniZum。C。Wanedoreprezent。WaniaWykonawcywskazanewewIaSciwm rqestrze

（ewidendi）．wymagane bedzie zIoZenie pelnomocnictwa do zawarcla um°Wy，chyba

Zeum°C°WanieWynikazpeInomocniCtWadolaczoneg°doo俺rty

14・3　Wprzypadku．gdyWyk°naWCa，kteregoofertazostaねWbranajakonajk°rZyStnieISZa，uChyiasle

od zawarcia umowy．ZamawIaJacy bedzie megI wybrae oferte najkoIZyStnieJSZa SpoSred

pozostaqchofertbezprzeprowadzaTiaichponowneg°badaniai°ceny，chybaZezachodza

PrZeSlankiuniewaznieniaPoStePoWanla・okterychmowawart・93ust・1ustawyPzp・

15．UMoWAWSPRAWIEZAMeWiENiAPUBLlcZNEGO

151ZamawlaJaCy．Wtrybieart144ust・1ustawyPzp przewidujemoZ”woSezmian postan°Wieh

ZaWartejumowywstosunkud°treSciofeny，napOdstawiekterejdok°nanoWyb°ruWykonawcy，

WPrZypadkuwystapieniaconaJmn画jednejzokoIicznoSciwymieni°nyChponizeJ：

15・1il WprzypadkuwystapieniaZIaWiskzwiazanychzdzialaniemsilywyZSZejnp．wystapIenia

ZdarzeniaiosowegowywoIaneg。PIZeZCZynnikizewnet－Zne●kteregonlemoZnaby一。

PrZeWidzlee．WSZcZegeInoScizagraZajacegobezpoSredniozycmIubzdrowiuiudziIub

greZacego powstaniem szk。dy w znacznych rozmiarach oraz zmianaml prZePisew

PraWa・ZmianapoStan。WlehurnowymoZed。tyCZyemin・Zmianyzakresuprzedmiotu

umowy，Wynagrodzenia，teminureaIizaBiitp

151・2　WprzypadkuwystapieniaProbiemew傭nans。Wychpostr。nieZamawiaIaceg。ZplZyCZyn

。d面ego niezaIeZnych・Zmiana postanowieh umowy moZe dotyczyC m・iniZmiany

Zakresuprzedmi。tuumOWy，WynagrOdzenia，teminureaIizaqiitp．

15・1i3　Wprzypadkuzaprzestaniaprodukqiprzezproducentaofer。WanegoprZeZWykonawce

asohymentu一ie釧Wykonawca pomimo doleZenia naleZytej starannoSci nie megI

uzyskaetakiejinfomaqid°Chw掴ZaWarciaumowy

15・1・4　WprzypadkuodstapienianaWniosekZamawlaiaCegOOdreaiizaqICZeScizamewlenia

izwlaZanejztymzmianyWynagrodzeniaiubzmIanyterminuWyk°naniazamewienia．

Podwarunkiemwystapieniaobiektywnych。k。IicznoSci・kterychZamawiaJaCyniemegI

prZeWidzieenaetapIeprZygotoWania postepowama，aktdrepowoduja，ZewykonanIe

PrZedmiotuZamdwieniabezograniczeniazakresuzamewieniaiubbrakzmIanyterm一nu

WykonaniazamewIeniapowodowaIobydiaZamawiaJaCegoniek。rZyStneSkutkIZuWagl

na zamielZony ceIrealizaqlprZedmiotu zamdwienialZW－aZane Z tym raqonalne

Wydatk°WanieSrodkdw
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15．2Niestan°WiaiStotneJZmianyumowywrozumieniuart・144ust・1eustawyPzpwszczegOinoSci

Zmiany：

152．1　danychteIeadresowych，

15．22　siedzibyIubnazwy．NIP．REGON．°Sebreprezentujacychstrony，

15．2．3　ccZyWisteomylkipisarskie・

15．3Zmiany，okterychmowawpkt15・1dok。nyWanebedawdrodzeporozumieniastr。nWf。rmie

aneksudoumowy．

16．POUCZENIE °SRODKACH oCHRoNY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYcH WYKONAWCYW

TOKUPOSTEPOWANiAoUDZIEJENIEZAMeWIENIA

16．1WykonawcylimymoSobom●ieteIimaiubmialintereswuzyskaniudanegozamewieniaoraz

poniOs川bmoZeponieSCszkodewwynikunaruSZeniaprzezZamawiaIaCegoP－ZePisewustawy

Pzp，prZySlugujaSrodkiochrOnypraWneJSZCZegOlowoopiSaneWah・179－198gustawyPzp・

162　WprZedmiot。WymPoStePoWaniuodwoはnieprzysIuguJeWylaczniewobecczynnoSci：

16．2．10kreSieniaWarunkewudziaiuwpostepowan時

16．2．2wykluczeniaodwoJujacegozpostep°WaniaOudzieieniezamdwienia．

16．2．30drzuceniaofeHyodwolujacego；

16．2．40pISuPrZedmiotuzamewienia；

16．2．5wyborunajkorzystniqszeioferty・

16．3　0dwolanie wnosiSie do Prezesa Kraiowqizby OdwoはWCZej（KIO）wf°rmie pisemnej aibo

elektr°nicznej podpisanebezpiecZnym Podpisemeiektroncznym weryflkowanym przypomocy

waznegokwa圃kowanegooehyfikatuIubrewnowaZnegoSrodka．speJniajaceg°WymaganiadIa

tegorodzajupodpISu・

16・4　Wykonawca甲o望cyodwoかieprzesyIakopieodwolaniaZamawiajacemrprzedupqwem

termI…d°WnIeSlemaOdwolaniawtakisposeb．abymegIonzapoznaesieZJegotreSciaprzed

uplywemtegotermi…・

16．5　Wyk。naWCa moZe w teminie pIZeWidzianym do wniesienia。dw。Iania pointomowa‘

ZamawIaJaCeg°o niezgodnej z przepISamiustawy Pzp czynnoScIP°djetej przez nIegolub

zaniechaniuczynnoSci．dokterejieStonzobowiaZanynaPodstawieustawyPzp，nakterenie

przysIuguieOdwclan－enapodstawieart・180ust2ustawyPzp・

ZaIacznikidoSiWZ：

Zaiacznikn「1－WZerFomuiarZaofeny

Za－aczniknr2－WZeroSwiadczeniaobrakupodstawdowykIuczenia

Za′aczniknr3－WZeroSwiadczeniaoprZynaIeZnoScIWykonawcyd。grupykapltalowq

Zaiaczmknr4－0geIneWarunkiUmowy

20
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WiOS－SSZP27240．2017

FORMULARZOFERTY

ZaIacznikn「1dosiwz

Zamawiajacy：INSPEKCJAOCHRONYSRODOWiSKA

WOJEWODZKllNSPEKTORATOCHRONY
SRODOWISKAWBYDGOSZCZY
u上ks．PIotraSkargi2

85－018Bydg°SZCZ

Nazwazamewienia ��hx��5�'ｦR�〇Iadva 認�&�GW%dF���&�V����

NazwavlVkonawcy：

NiP e－maii

teiefon teIefaks

W odpowiedzl na oglosZenie o przetargu nieogranicZonym na”PrzeqLadv aDaraturV DOmiarow∈浩

o wIadczamIy．Ze：

1・Skladam／y oferte na wyk°nanie zamewieniaiw przypadkujej wγbrania zobowazuje／my sie d°

Wyk°nania zamewlenia zgodnie Z WymaganiamIZaWahymiW SpecytikacjiiSt°tnyCh wamnkew

Zam6wienia，WtymW，Ogelnychwamnkachumowy”zakwote：

1．1czeSelzameWienIa：

cenanetto…………．Zl（Slownie

PodatekVAT………………ZI（SI°Wnie

cenabrutto…………………．ZI（Siownie

terminreaIizaql∴　　　．．dni（maksimum30dni）

1．2czeSe2zam6wienIa：

Cenanetto…………ZI（SIownie

PodatekVAT………………ZI（SIownie

Cena brutto…．　　　．…ZI（Slownie

terminrealizaqi∴　　　．．dnI（maksimum30dni）．

1

悶



1．3czeSe3zamewienia：

Cenanett°．………‥ZI（Slownie

POdatekVAT………………．Zl（SIownie

Cenabrutt°…………………．ZI（SIownie

termlnreaiizaqi∴　　　…．dni（maksimum30dni）．

14czeSe4zamdwienia：

Cenanetto…………．Zl（S†°Wnie

PodatekVAT…．　　…‥ZI（Sめwnie

Cenabr皿o…………………．ZI（Slownie

terminrealiZaCJi∴　　　‥dni（maksimum30dni）．

1．5czeSc5zamewienia：

Cenanett°…．．…‥ZI

PodatekVAT…．　　…．．Zi（Si°Wnie

cenabrutt0．．．．　　　．…．Z＝sIownie

terminreaIizaqi∴　　　…．dni（maksimum30dni）・

1．6czeSe6zamewienia：

Cenane請o…………．ZI（Slownie

PodatekVAT…．　　・・Zi（Siownie

cenabrutto…………………．ZI〈siownie

teminreaIIZaqi：．．　　．dni（maksimum30dni）・

17czeSC7zamewienia：

Cenaneuo…．………ZI（Siownie

PodatekVAT………………Zi（SIownie

cenabrm°．．．．　　　…‥ZI（Slownie

terminreaIIZaqI∴　　　‥．．dni（maksimum30dni）・

1．8czeS68zamewienia●

Cenanetto…．．．ZI（SIownie

podatekVAT　………………Zl（SIowme

Cenabrutto…………………．Z＝slownie

4

terminreaIizaqI∴　　　‥　dni（maksimum30dni）．

2



2．0gwiadczam，ZenastepuJaCeCZeSCizam6wienlaZamierZam／ypowierzyepodwykonawcom：

3．0gwiadczamy，ZeuWaZamySieZaZWIaZanyChnimeJSZaofehanaczaswskazanywSiWZ，0．30

dniodupNwuterminuskはdania°fert．

mieJSCOWoSe．data

podpISWykonawcyiubosobyuprawnIoneJ
do「eprezentacjiWykonawcy

（CZyteinyiubnp zpieczeclaimlenna）

団



Zaiaczniknr2d°Siwz

WlOS－SSZP．272．40．2017

NazwaiadresWykonawcy：

oSwADCZENIE°BRAKUPODSTAWDOWYKJUcZENiA

Przystepujac do p°SteP°Wanta o udzielenie zamdwienia pubIicznego na。PrzeqIadv aDaraturV

DOmiarowei”，proWadzonego przezINSPEKCJE OCHRONY SRODOWISKA WOJEWODZKi

iNSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA W BYDGOSZCZY，ui．ks．PiOtra SkargI2，85018

Bydgoszcz，

OSwadczam（y），Ze

l．nie podiegam v時間uczeniu z postepowania na podstawie art・24ust・l ustawy z dnia29

StyCZTllia2004「．Praw°Zamewiehpublicznych（Dz・U z2017「，pOZ1579），daiejzwanejustawa

Pzp

2．niepodIegamvり凪uczeniuzpostepowanianapodstawieart・24ust“与pktli8ustawyPzp“

podpisWykonawcyIub°SOby

uprawnionq

doreprezentaqiWykonawcy

（CZyteinylubnp．zpIecZeciaimienna）

．dn



WlOS－SSZP272．40．2017

NazwaiadresWykonawcy：

ZaIacznlknr3dosIWZ

oSwIADcZENIEOPRZYNAJEZNOScIWYKoNAWcYDOGRUPYKA剛TALoWEJ

PrZyStePuJaCdo postepowanIa o udzieIenieZamewienie pubIicznego na”Przeqladv aDaratuW

pomiarowein，Pr°Wadz°neg°　PrZeZiNSPEKCJE OCHRONY SRODOWISKA WOJEWODZKl

lNSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA W BYDGOSZCZY，ui．ks．Piotra Skargi2，85018

Bydg°SZCZ．

（nazwaWykonawcyiubWyk°naWCew）

OSwiadczam，ZePodmiot．kt6ryreprezentuje

口　nienaIeZydogrupykapitaIowei，°kt6「qmowawart・24ust・1pkt23ustawy Prawozamewieh

pubIicznych zinnym Wykonawca，kteryzIoZyl°drebnaofertewprzedmiotowym p°StepoWaniu o

udzieieniezamewieniapubIicznego★

□　naleとy do gruPy kapitaIoweJ．o ktereJ moWa W art・24ust・1pkt23ustawy Prawo zamewieh

PubIlcZnychzinnymWykonawca，kteryzlozyiodrebnaofertewprzedmiotowym postepowaniuo

udzieieniezamewieniapubIicznego青

（Nazwy（Grmy）Wykonawcbw．ktdIZynaiezadoteiSameJgmpykapita！Owejiziozyiiodrebneofertywpostepowaniu）

’naiezyzaznaczyewlaScMrykwadrat

…，dn‥．．

PodpisosobyuprawnioneJ

dcreprezentaqiWykonawcy

（CZytelnylubnp．zpieczeclaImienna）

★PIZeZ grupe kapitaIowallDZumie sIe WSZyStkIChprzedsiebioICbw ktb仔ySa kontroIowaniwsposdb

bezpolledniIubpo nednipIZeZjednegopIZedsiebIOICe，WLyI77r6wnieztegopIZedsiebioICe－aI1．4pkt

14ustawzdnia16Iutego2007r00Chn］niekonkuIenQ／iikonsumentbw（Dz．U．Z2017r，pOZ．229z

p（うZn2m）．

姐



Wl0S－SSZP．272402017

ZaIacznIkn「4

0GOLNEWARUNKIUMOVVY

§1

ZamawiaJaCyPOWierZaaWyk°naWCaPrZyJmuJe，naWarunkachokreSIonychninieJSZaumOWa，

obowlaZek wykonywanIa

aparatura，ZnajdujacegosieW

l）

2）．

itd．

ZWanegO daiei

WnaStePuJaCymZakresie：

§2

1WykonawcazobowiaZuje咋Wyk°nyWa6°b°WiazkiokreSionew§1wterminiei…‥dni

OddniaZaWarcianinieJSZqumoWy．

2　Prace，o kterych mowa w　§1，beda wγk°nyWane W mieJSCU ZainstaIowania

aparatury／SiedzibieWykonawcy★

3．Wykonawca zobowiazuje sie do wykonywania obowiazkdw okreSionych w§1　na

nastepuiaCyChzasadach

l）wszystkieCZynnOScimuszabyewykonywaneprzezWykonawcezgodnie乙Zaieceniami

ZaWartymiwinStrukcjach obslugIaParatury OraZ dobra praktykainZynlerSka przez

Odpowiedni°PrZeSZkoi°nyChpracownikdw，

2）wszystkIeCZynnOSciWykonywaneprzezWykonawcemuszaodpowiadaeprzepisomw

ZakresiebhpiOchronySrOdowiska，

3）wszystkie niezbedne narzedzia，CZeScii materia小　nieZbedne do wykonywania

°bowiaZkewokreSl°nyChw§1dostarCZaWykonawca．

4　PowykonaTuPrZedmiotuumowyokreSionegow§1nastaplOdbidrwykonanychprac－

ktdryzostanIeP°tWierdzonyprotokoIemodbiorupodpisanymwsiedzibieZamawiaJaCegO

PrZeZPrZedstawicieiiobustrOn

§3

1．Za wykonanie PrZedmi°tu umOWy OkreSlcneg°W§1Zamawiajacy z°bowiazuje sie do

uiszczenia na rZeCZ Wykonawcy wynagr°dzenia w wys°koSci　　　　…　ZI（Siownie：

、、〉

2．PodanakwotazawieraPodatekVATwobowIaZuiaCqWγSOkoSci．

3．Wynagrodzenie，okt6rymmowawustl，°bejmuJeWSZyStkiekosztypowstaIewzwiaZkuz

WykonaniemninieJSZeJumoWy・

4　P°dstawarOZiiczeniabedziefakturaVATwstawionaprzezWykorlaWCePoSPorZadzeniu

pr°t°koIu，oktbrymmowaw§2ust4

5・Wynagrodzenie WynikaJaCe Z faktury VAT piatne bedzie w terminie30dni od dnia

°tIZymanlafakturyVATprzezZamawialaCegOPIZelewemnakontopodanewteifakturze

6．Dniemzaplatybedziedzieh°bciaZeniaraChunkuZamawiaJaceg°・

7．Wykonawca zobowiazuie SIe do terminOWeg°　reguIowania naieZn°Sci podatk°WyCh

（P°datekVAT）zwiazanychzwystawionadiaZamawiajacegofakturaVATorazdozaplaty

ZamawlaIaCemuodszkodowaniaWPrZyPadkuniePraWidlowegowystawiemafakturyVAT

8．WykonawcaoSwiadcza，Zejest／nieieSt★piatnikiempodatkuVAT，nrNIP・‥

§4

1．Wykonawca zobowiazanyJeSt do uiszczenia na rZeCZ ZamawiaiOego kary um°WneJ W

WySOkoScIl％wynagrodzenIa，O kterym mowaw§3ust・1，WPrZyPadku niedotrzymania

PrZeZWykonawceterminu・OktdrynlmoWa．W§2ustl・ZakaZdydziehopOZnienia・

2．Wykonawca zobowiaZanyieSt d°uiSZCZenia na rZeCZ ZamawlaJaCegO kary umowneJ W

WySOkoSci10％wynagrodzenia，°kt6rymmowaw§3ust・1，WPrZyPadkuniewykonaniaiub

l

帥



WlOS－SSZP．272．40．2017

ZaIacznikn「4

nienaIezytegowykonaniaprZeZWykonawcektbregokoIw－ekz。bowiazkew，okterychm°WaW

§1°raZ§2ust・3pkt3，ZZaChowaniemzasad，okterychmowaw§2ust．3pktli2．

3・ZamawIaJaCy ZaStrZega SobIe PraW°do dochodzenia odszkodowania uzupelnialaCegO na

ZaSadach ogolnych w przypadku●　gdy ponieSie szkode przeWZSZaJaCa∴ⅥγSokoSci

ktOreJkoiwiekzzastrzezonychkarum°WnyCh．

4・Wyk°naWCa WraZa zg°de na potracenie kar umownych naIeznych ZamawIaJaCemu

ZWynagrOdzenianaieZnegoWyk°naWCy．

§5

ZamawIaJaCymapraW°kontr°iowaesposdbwykonywaniaPrZeZWyk°naWCePrZedmiOtu

umowyokreSl°negOWS1．

§6

1．WraziezaiStnieniaist°tneJZmiany okoliczn°ScIPoWOduJaCei，Zewyk°nanie umowy nie

lezywinteresiepublicznym，CZeg°niem°Znabyl°PrZeWidzieeWChwiiizawarciaumowy，

lub daIsze wkonywanie umoWy moZe zagrozieistotnemuinteres°Wi bezpieCZehstwa

PahstwaIub bezpleCZehstwu pubiicznemu．ZamawIaJaCy moZe odstapi5°d umowy w

terminie30dniOdpoWのeClaWladom°SciotyChok°IicznoSciaCh．

2．W przypadku．o ktbrym mowa w ustl，Wykonawca moze zadae wγIacznie ZaPIaty

naIezneimuZtytuIuwyk°naniaczescIumOWy

§7

ZmianyumowyWymagaiaformypiSemneJWPOStaCianeksupodrygoremniewaznoSci・

§8

1W sprawach nie uregui°WanyCh umowa maJa odpowiednie ZaStOSoWanie prZePISy

K°deksucywllnego

2．EwentuaIne sp°ry Str0ny POddaja pod rozstrzygnieCie WiaSciwego rzeczowo sadu w

Bydg°SZCZy

S9

UmowesporZadzonowtrZeChJedn°brzmIaCyChegzempIarzach，iedendIaWykonawcyidwa

diaZamawIaJaCeg°．

章Niepotrzebneskre錐‘


