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1. NAZWAORAZADRESZAMAWIAJACEGO
INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA
WOJEW6DZKI INSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA W BYDGOSZCZY
85-018 Bydgoszcz, ul. Piotra Skargi 2
Telefon: 52 5826466, Fax: 52 5826469
www.wios.bydqoszcz.pl
zwanydalej wSIWZZamawiaj^cym.
Osoby upowaznione do kontakt6w:
Matgorzata Nowicka - malqorzata.nowicka@wios.bydgoszcz.pl
tel. 52 582-64-66 do 68 wew.249
Waldemar Baczyhski - Waldemar.baczynski(g?wios.bvdgoszcz.pl
tel. 52 582-64-66 do 68 wew.225
2. POST^POWANIE
2.1 Postepowanie o udzielenie zam6wienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowieh publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z p6zn. zm.), zwanej dale] ,,Pzp".
2.2 Wartosc szacunkowa zam6wienia nie przekracza wyrazonej w ztotych rbwnowartosci kwoty
134 000 euro.
2.3 Postepowanie jest prowadzone wjezyku polskim.
2.4 Postepowanie oznaczone jest nazwa_ ,,Ustugi przegl$d6w, serwisu, konserwacji i naprawy wraz z
zakupem czesci".
Znak: WIOS-SSZP.272.41.2015.
2.5 Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie powinna powotywa6 sie na powyzsze
oznaczenie.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
3.1 Zamawiajqcy dopuszcza sMadanie ofert czesciowych. Wykonawca moze ztozyc oferte na jedna_
lub wiecej czesci zamowienia. Przedmiot zam6wienia podzielony jest na 11 zadah:
Nr

Zadanie 1
Zadanie 2
Zadanie 3
Zadanie 4
Zadanie 5
Zadanie 6
Zadanie 7
Zadanie 8
Zadanie 9
Zadanie 10
Zadanie 11

Ogolny opis zamdwienia
Naprawa autoklawu
Przegla_d i wzorcowanie kalibratora wielogazowego
Przeglgd i kalibracja pobornikow pytu
Przegla.d i kalibracja analizatorbw firmy Thermo
Przegla.d i kalibracja analizatorbw API
Przegla.d techniczny i wzorcowanie rurki spietrzajqcej
Przeglqd i wzorcowanie pytomierza grawimetrycznego
Naprawa, przeglgd i wzorcowanie przeptywomierza
Przegla.d i wzorcowanie gtowicy sondy predkosciowej
Przeglqd techniczny i konserwacja spektrometru absorpcji
atomowej
Wymiana wyswietlacza w mierniku poziomu dzwieku oraz
baterii w kalibratorze dzwieku

CPV
50411000-9
50411000-9
50411000-9
50411000-9
50411000-9
50411000-9
50411000-9
50411000-9
50411000-9
50411000-9
50411000-9
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3.2 Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia
Zadanie 1
Przedmiotem zam6wienia jest naprawa autoklawu Tuttnauer, wyprodukowanego przez firme
Tuttnauer Co. Ltd., Nr seryjny 2705865. Zakres czynnosci obejmuje dostawa i instalacja sondy
temperaturowej PT 100.
Wszystkie czynnosci musza. bye wykonywane zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach
obstugi aparatury oraz dobra^ praktykq inzyniersk$ przez odpowiednio przeszkolonych pracownikow.
Wszystkie czynnosci wykonywane przez Wykonawc? muszq odpowiadac przepisom w zakresie bhp
i ochrony srodowiska.
Wszystkie czynnosci musza. bye wykonywane w miejscu zainstalowania urzajdzenia, tj.: w siedzibie
WIC>£ w Bydgoszczy przy ul. P. Skargi 2. Koszty dojazdu w obydwie strony pokrywa Wykonawca.
Wykonawca zobowiazuje si? zrealizowat zambwienie w terminie do 20 dni od dnia zawarcia
umowy.
Zadanie 2
Przedmiotem zamowienia jest przegl^d i wzorcowanie kalibratora wielogazowego API T700 o
numerze seryjnym SN 1124 wyprodukowanego przez firm? Teledyne Technologies Company USA.
Zakres czynnosci:
1. kontrola parametrow kalibratora,
2. wzorcowanie wielopunktowe przeptywomierzy (przeptywomierzem posiadaj^cym certyfikat
zgodnosci z normg 17025; minimum piec punktow),
3. kalibracja fotometru UV (wzorcem przez jednostke posiadaja. certyfikat zgodnosci z norma.
17025),
4. regeneracja wewnetrznej pompy.
Wszystkie czynnosci musza^ bye wykonywane zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach
obslugi aparatury oraz dobra. praktyk$ inzyniersk^ przez odpowiednio przeszkolonych pracownikow.
Wszystkie czynnosci wykonywane przez Wykonawce muszq odpowiadac przepisom w zakresie bhp
i ochrony srodowiska.
Wszystkie czynnosci musz$ bye wykonywane w miejscu zainstalowania urz$dzenia, tj.: w siedzibie
WIO6 w Bydgoszczy przy ul. P. Skargi 2. Koszty dojazdu w obydwie strony pokrywa Wykonawca.
Wykonawca zobowiazuje sie zrealizowa6 zam6wienie w terminie do 20 dni od dnia zawarcia
umowy.
Zadanie 3
Przedmiotem zamowienia jest przegla,d i kalibracja pobornikow pylu MicroPNS LVS firmy
Umwelttechnik MCZ GmbH wraz z dostawa^ o-ring6w dociskowych niezbednych do wykonania
przeglqdu pobornikow, zainstalowanych na nastepuja_cych stacjach:
1) Bydgoszcz ul. P. Skargi- PM2,5- 1 sztuka {SN 0911-164),
2) Toruh, ul. Dziewulskiego-PM2,5- 1 sztuka (SN 0911-159),
3) Wtoctawek, ul. Sielska-PM2.5 i PM10-2 sztuki (SN 0911-158; SN 0911-158),
4) Grudzi^dz, ul. Sienkiewicz - PM2,5 - 1 sztuka (SN 0911-161),
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Zakres czynnosci:
1) kontrola poprawnosci pracy,
2) kontrola parametr6w pobornika,
3) czyszczenie gtowicy,
4) wymiana filtra za pomp$,
5) wymiana o-ringow dociskowych,
6) test szczelnosci,
7) kalibracja przeptyw6w,
8) kalibracja czujnik6w temperatury i cisnienia,
9) konserwacja pompy,
Wszystkie czynnosci muszq by6 wykonywane zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach
obstugi aparatury oraz dobrq praktyka. inzynierska. przez odpowiednio przeszkolonych pracownikow.
Wszystkie czynnosci wykonywane przez Wykonawce muszq odpowiadac przepisom w zakresie bhp
i ochrony srodowiska.
Wszystkie czynnosci musza. bye wykonywane w wyzej wymienionych miejscach zainstalowania
urz^dzeh. Koszty dojazdu w obydwie strony pokrywa Wykonawca.
Wykonawca zobowia.zuje sie zrealizowac zamowienie w terminie do 20 dni od dnia zawarcia
umowy.
Zadanie 4
Przedmiotem zamowienia jest dostawa pieciu zestawow regeneracyjnych pompek oraz przeglqd i
kalibracja nastepuja^cych analizatorow firmy Thermo Scientific USA:
1. Jednego analizatora dwutlenku azotu Thermo 42i (SN CM064000048), zainstalowanego na
stacji monitoringu przy ul. Przy Kaszowniku w Toruniu.
Zakres czynnosci:
1) kontrola poprawnosci pracy,
2) kontrola parametrow analizatora,
3) czyszczenie toru pneumatycznego,
4) czyszczenie kapilar,
5) czyszczenie elektrozaworu,
6) konserwacja pompy,
7) kalibracja urza,dzenia.
2. Jednego analizatora dwutlenku siarki Thermo 43i (SN CM06400047), zainstalowanego na
stacji monitoringu w Bydgoszczy przy ul. Warszawskiej.
Zakres czynnosci:
1) kontrola poprawnosci pracy,
2) kontrola parametrbw analizatora,
3) czyszczenie toru pneumatycznego,
4) czyszczenie kapilar,
5) czyszczenie elektrozaworu,
6) regulacja lampy UV,
7) konserwacja pompy,
8} kalibracja urzqdzenia.
3. Jednego analizatora tienku wegla Thermo 48i (SN 0634819675), zainstalowanego na stacji
monitoringu w Bydgoszczy przy ul. Warszawskiej.
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Zakres czynnosci:
1) kontrola poprawnosci pracy,
2) kontrola parametrdw analizatora,
3) czyszczenie toru pneumatycznego,
4) czyszczenie kapilar,
5) czyszczenie elektrozaworu,
6) regulacja zrodta IR,
7) konserwacja pompy,
8) kalibracja urzqdzenia.
4. Dwoch analizator6w ozonu Thermo 49i (SN 063481 oraz SN 0634819674), zainstalowanych
na stacjach monitoringu w Bydgoszczy przy ul. Warszawskiej oraz przy ul. P. Skargi 2.
Zakres czynnosci:
1) kontrola poprawnosci pracy,
2) kontrola parametr6w analizatora,
3) czyszczenie toru pneumatycznego,
4) czyszczenie kapilar,
5) czyszczenie komory pomiarowej,
6) czyszczenie elektrozaworu,
7) konserwacja pompy,
5. kalibracja urzajdzenia.
Wszystkie czynnosci musza. by6 wykonywane zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach
obstugi aparatury oraz dobra, praktyka, inzynierska. przez odpowiednio przeszkolonych pracownikow.
Zamawiaja,cy wymaga, aby kazdy z pracownikow Wykonawcy wykonuja.cy ustuge posiadat certyfikat
szkolenia producenta.
Wszystkie czynnosci wykonywane przez Wykonawce musza. odpowiadac przepisom w zakresie bhp
i ochrony srodowiska.
Wszystkie czynnosci musza, bye wykonywane w miejscu zainstalowania urza.dzenia. Koszty dojazdu
w obydwie strony pokrywa Wykonawca.
Wykonawca zobowia^zuje sie zrealizowac zambwienie w terminie do 20 dni od dnia zawarcia
umowy.
Zadanie 5
Przedmiotem zamdwienia jest przeglgd i kalibracja nastepuj^cych analizatorow API firmy Teledyne
Technologies Company USA zlokalizowanych w Bydgoszczy przy ul. P. Skargi 2:
1. Dwoch analizatorow dwutlenku siarki API 100E (SN 1973) i API 100A (SN 636).
Zakres czynnosci:
1) kontrola poprawnosci pracy,
2) kontrola parametrow analizatora,
3) czyszczenie toru pneumatycznego,
4) czyszczenie dysz krytycznych,
5) regulacja lampy UV,
6) czyszczenie elektrozaworu,
7) konserwacja pompy,
8) kalibracja urzqdzenia.
2. Dwoch analizatorow dwutlenku azotu API 200E (SN 618) i API 200A (SN MLU 2002116).
Zakres czynnosci:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

kontrola poprawnosci pracy,
kontrola parametrow analizatora,
czyszczenie toru pneumatycznego,
czyszczenie komory pomiarowej
czyszczenie dysz krytycznych,
czyszczenie elektrozaworu,
konserwacja pompy,
kalibracja urza^dzenia.

3. Jednego analizatora tlenku wegla API 300E (SN 674).
Zakres czynnosci:
1) kontrola poprawnosci pracy,
2) kontrola parametrow analizatora,
3) czyszczenie toru pneumatycznego,
4) czyszczenie dysz krytycznych,
5) regulacja zrodta IR,
6) czyszczenie elektrozaworu,
7) konserwacja pompy,
8) kalibracja urzqdzenia.
4. Dwoch analizatorow ozonu API 400E (SN 200-S oraz SN 668).
Zakres czynnosci:
1) kontrola poprawnosci pracy,
2) kontrola parametrow analizatora,
3) czyszczenie toru pneumatycznego,
4) czyszczenie komory pomiarowej,
5) czyszczenie elektrozaworu,
6) konserwacja pompy,
7) kalibracja urz^dzenia.
Wszystkie czynnosci muszq bye wykonywane zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach
obstugi aparatury oraz dobra. praktyka_ inzynierska_ przez odpowiednio przeszkolonych pracownikow.
Wszystkie czynnosci wykonywane przez Wykonawce muszq odpowiadac przepisom w zakresie bhp
i ochrony srodowiska.
Wszystkie czynnosci musza^ bye wykonywane w miejscu zainstalowania urz^dzen. Koszty dojazdu
w obydwie strony pokrywa Wykonawca.
Wykonawca zobowia_zuje sie zrealizowac zamowienie w terminie do 20 dni od dnia zawarcia
umowy.
Zamawiaja_cy wymaga, aby kazdy z pracownikow Wykonawcy wykonuj^cy usfuge posiadat certyfikat
szkolenia producenta.
Zadanie 6
Przedmiotem zamowienia jest przegl^d techniczny i wzorcowanie Rurki spietrzaja_cej typu RSw-20 o
nr ser. 8042 produkcji EMIO, bed^cej na wyposazeniu Pracowni w Delegaturze WIO6 we
Wtoctawku przy ul. Kopernika 2.
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Zakres czynnosci:
1. Przeglqd techniczny, czyszczenie, sprawdzenie szczelnosci,
2. Wzorcowanie: w 6 punktach predkosci : 5 m/s , 7 m/s , 9 m/s , 13 m/s , 17 m/s , 21 m/s.
Wzorcowanie zostanie wykonane przez laboratorium akredytowane, aprobowane przez PCA i
potwierdzone swiadectwem wzorcowania zgodnym z PN-EN ISO/IEC 17025 : 2005.
Wszystkie czynnosci musza. bye wykonywane zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach
obstugi aparatury oraz dobra^ praktyka^ inzynierskq przez odpowiednio przeszkolonych pracownik6w.
Wszystkie czynnosci wykonywane przez Wykonawce muszq odpowiadat przepisom w zakresie
bhp i ochrony srodowiska.
Wszystkie czynnosci muszq bye wykonywane w miejscu zainstalowania urz^dzenia.
Wykonawca zobowiqzuje sie zrealizowac zamowienie w terminie do 20 dni od dnia zawarcia
umowy.
Zadanie 7
Przedmiotem zam6wienia jest przegl^d techniczny i wzorcowanie Pytomierza grawimetrycznego
EMIOTEST 2598, nr serii 8.331.13, produkcji EMIO, bed^cego na wyposazeniu Pracowni w
Delegaturze we Wtodawku przy ul. Kopernika 2.
Zakres czvnnosci:
1. Przegla_d techniczny, czyszczenie odcinka pomiarowego,
2. Wzorcowanie oraz ewentualna adiustacja i wzorcowanie po adiustacji ponizszych podsystemow :
- podsystemu pomiaru temperatury T w co najmniej 6 punktach : 0°C, 50°C, 100°C, 200°C,
400°C, 550°C;
- podsystemu pomiaru temperatury TV w co najmniej 3 punktach : 20°C, 50°C, 70°C;
- podsystemu pomiaru cisnienia Pb w co najmniej 6 punktach : 940 hPa, 960 hPa, 980 hPa,
1000 hPa, 1020 hPa, 1034 hPa;
- podsystemu pomiaru cisnienia h w co najmniej 6 punktach : 5 hPa, 0 hPa, -5 hPa, -10 hPa ,
-40 hPa, -70 hPa;
- podsystemu pomiaru cisnienia hv w co najmniej 6 punktach : 0 hPa, -50 hPa, -100 hPa,
-200 hPa , -300 hPa , -450 hPa;
- podsystemu pomiaru cisnienia dP w co najmniej 6 punktach : 0 Pa, 50 Pa, 150 Pa, 250 Pa ,
350 Pa, 800 Pa;
- podsystemu pomiaru cisnienia dPv w co najmniej 6 punktach : 0 Pa, 250 Pa, 750 Pa, 1500 Pa,
1850 Pa, 2200 Pa;
- podsystemu pomiaru wilgotnosci wzglednej fv w co najmniej 3 punktach : 10% , 35%, 80%;
- podsystemu pomiaru strumienia objetosci Vv w co najmniej 4 punktach: 3 m3/h, 5 m3/h, 8 m3/h,
11 m3/h;
- podsystemu pomiaru czasu C w co najmniej 3 punktach: 5 s , 60 s , 3600 s.
Wzorcowanie zostanie wykonane przez laboratorium akredytowane, aprobowane przez PCA i
potwierdzone swiadectwem wzorcowania zgodnym z PN-EN ISO/IEC 17025 : 2005;
Przeglqd techniczny i wzorcowanie zostanie wykonane po wczesniejszym uzgodnieniu terminu z
uzytkownikiem.
Wszystkie czynnosci musza. bye wykonywane zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach
obsfugi aparatury oraz dobra_ praktyk^ inzynierska, przez odpowiednio przeszkolonych pracownikow.
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Wszystkie czynnosci wykonywane przez Wykonawce musza, odpowiadac przepisom w zakresie bhp
i ochrony srodowiska.
Wszystkie czynnosci musza. by6 wykonywane w miejscu zainstalowania urz^dzenia. Koszty dojazdu
w obydwie strony pokrywa Wykonawca.
Wykonawca zobowia^zuje sie zrealizowac zamowienie w terminie do 20 dni od dnia zawarcia
umowy.
Zadanie 8
Przedmiotem zam6wienia jest naprawa, przegl^d techniczny i wzorcowanie Przeptywomierza DFM
1197 nr serii 7.002.95, produkcji EMIO, beda,cego na wyposazeniu Pracowni w Delegaturze WIOS
we Wtoctawku przy ul. Kopernika 2:
Zakres czynnosci:
1. Przegla.d techniczny, czyszczenie odcinka pomiarowego;
2. Wzorcowanie oraz ewentualna adiustacja i wzorcowanie po adiustacji ponizszych
pod system 6w:
- podsystemu pomiaru temperatury T w co najmniej 6 punktach : 0°C, 50°C, 100°C, 200°C, 400°C
550°C;
- podsystemu pomiaru temperatury Tf w co najmniej 5 punktach: 30°C, 70°C, 90°C, 120°C, 160°C;
- podsystemu pomiaru cisnienia h w co najmniej 6 punktach: 5 hPa, 0 hPa, -5 hPa, -10 hPa,
-40hPa,-100hPa;
- podsystemu pomiaru cisnienia dP w co najmniej 6 punktach: 0 Pa, 50 Pa, 150 Pa, 250 Pa, 350 Pa,
800 Pa;
- podsystemu pomiaru cisnienia Pb w co najmniej 6 punktach: 940 hPa, 960 hPa, 980 hPa,
1000 hPa, 1020 hPa, 1034 hPa;
- podsystemu pomiaru wilgotnosci wzglednej f w co najmniej 3 punktach: 10%, 35%, 80%.
Wzorcowanie zostanie wykonane przez laboratorium akredytowane, aprobowane przez PCA i
potwierdzone swiadectwem wzorcowania zgodnym z PN-EN ISO/IEC 17025 : 2005.
Przeglqd techniczny i wzorcowanie zostanie wykonane po wczesniejszym uzgodnieniu terminu z
uzytkownikiem.
Wszystkie czynnosci musza, bye wykonywane zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach
obstugi aparatury oraz dobra_ praktykq inzynierska^ przez odpowiednio przeszkolonych pracownikow.
Wszystkie czynnosci wykonywane przez Wykonawce muszq odpowiadac przepisom w zakresie bhp
i ochrony srodowiska.
Wszystkie czynnosci muszg bye wykonywane w miejscu zainstalowania urz$dzenia. Koszty dojazdu
w obydwie strony pokrywa Wykonawca.
Wykonawca zobowia.zuje sie zrealizowac zamowienie w terminie do 20 dni od dnia zawarcia
umowy.
Zadanie 9
Przedmiotem zambwienia jest przeglqd techniczny i wzorcowanie Gtowicy sondy predkosciowej typ
GSP-ss o nr 829 w1 z dot^czonym separatorem pytu typu FG30, produkcji EMIO, bed$cej na
wyposazeniu Pracowni w Delegaturze WIO6 we Wtoctawku przy ul. Kopernika 2:
Zakres czynnosci :
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1. Przeglqd techniczny, czyszczenie, sprawdzenie szczelnosci,
2. Wzorcowanie w celu okreslenia wartosci statej ,,K" dla gtowicy z:
- koncowkq aspiracyjna, 0 8 mm w co najmniej 3 punktach predkosci: ok. 17 m/s, 19 m/s, 21 m/s;
- koncowkq aspiracyjna_ o 10 mm w co najmniej 3 punktach predkosci: ok. 13 m/s, 15 m/s, 19 m/s;
- kohcowkq aspiracyjna, 0 13 mm w co najmniej 3 punktach predkosci: ok. 9 m/s, 11 m/s, 15 m/s;
- koricowka. aspiracyjna, 0 16 mm w co najmniej 3 punktach predkosci: ok. 7 m/s, 9 m/s, 11 m/s;
- kohcowkq aspiracyjna_ 0 20 mm w co najmniej 3 punktach predkosci: ok. 5 m/s, 7 m/s, 9 m/s;
3. Wzorcowanie sondy + zaslepki
- w 3 punktach predkosci: 5 m/s, 10 m/s, 21 m/s.
Wzorcowanie zostanie wykonane przez laboratorium akredytowane, aprobowane przez PCA i
potwierdzone swiadectwem wzorcowania zgodnym z PN-EN ISO/IEC 17025 : 2005.
Przeglqd techniczny i wzorcowanie zostanie wykonane po wczesniejszym uzgodnieniu terminu z
uzytkownikiem.
Wszystkie czynnosci musza. bye wykonywane zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach
obstugi aparatury oraz dobra. praktyka, inzynierska, przez odpowiednio przeszkolonych pracownikow.
Wszystkie czynnosci wykonywane przez Wykonawce muszq odpowiadac przepisom w zakresie bhp
i ochrony srodowiska.
Wszystkie czynnosci musza. bye wykonywane w miejscu zainstalowania urzqdzenia. Koszty dojazdu
w obydwie strony pokrywa Wykonawca.
Wykonawca zobowiqzuje sie zrealizowac zamowienie w terminie do 20 dni od dnia zawarcia
umowy.
Zadanie 10
Przedmiotem zamowienia jest przegiajd techniczny i wzorcowanie Spektrometru Absorpcji Atomowej
ZEENIT 700P o numerze seryjnym 15OZ7PO281 firmy Analityk Jena, beda.cego na wyposazeniu
Pracowni w Delegaturze WIOS we Wtoctawku przy ul. Kopernika 2:
Zakres czynnosci :
1. Przegla.d techniczny
2. Konserwacja:
1) Przeczyszczenie catej drogi optycznej,
2) Optymaiizacja lampy referencyjnej (deuterowej),
3) Konserwacja mechanizmu siatki dyfrakcyjnej,
4) Wyczyszczenie pieca grafitowego,
5) Regulacja przeptywu argonu w kuwecie grafitowej,
6) Ustawienie wspotczynnika formatowania kuwety grafitowej,
7) Rozkrecenie i przeczyszczenie uktadu ptomieniowego (nebulizer, rozpylacz i komora
mieszania),
8) Oczyszczenie i konserwacja kompresora,
9) Wymiana czynnika chtodza.cego.
Przegla^d techniczny i wzorcowanie zostanie wykonane po wczesniejszym uzgodnieniu terminu z
uzytkownikiem.
Wszystkie czynnoSci muszq bye wykonywane zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach
obsJugi aparatury oraz dobra. praktyka, inzynierska, przez odpowiednio przeszkolonych pracownikow.
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Wszystkie czynnosci wykonywane przez Wykonawce musza, odpowiada6 przepisom w zakresie bhp
i ochrony srodowiska.
Wszystkie czynnosci musza. bye wykonywane w miejscu zainstalowania urzadzenia.
Koszty dojazdu w obydwie strony pokrywa Wykonawca.
Wykonawca zobowia.zuje sie zrealizowac zambwienie w terminie do 20 dni od dnia zawarcia
umowy.
Zadanie 11
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie czynnosci na sprzecie wyprodukowanym przez firme
Svantek, w nastepujqcym zakresie:
1) wymiana wyswietlacza w mierniku poziomu dzwieku typ: SVAN 959 nr 21279,
2) wymiana baterii w kalibratorze dzwieku typ SV-30 nr 2563,
Wszystkie czynnosci musza_ bye wykonywane zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach
obsfugi aparatury oraz dobr$ praktyka. inzynierska. przez odpowiednio przeszkolonych pracownik6w.
Wszystkie czynnosci wykonywane przez Wykonawce muszq odpowiadac przepisom w zakresie bhp
i ochrony srodowiska.
Wszystkie czynnosci musza, bye wykonywane w miejscu zainstalowania urzadzenia, tj.: w siedzibie
WIO6 w Bydgoszczy przy ul. P. Skargi 2. Koszty dojazdu w obydwie strony pokrywa Wykonawca.
Wykonawca zobowiazuje sie zrealizowac zamowienie w terminie do 20 dni od dnia zawarcia
umowy.
4.

TERMIN WYKQNANIA ZAMOWIENIA

Zamawiajacy wymaga, aby poszczegolne zadania zostaty wykonane w terminie do 20 dni od dnia
zawarcia umowy.
5.

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

5. 1 O udzielenie zambwienia mogq sie ubiegac Wykonawcy, kt6rzy:
5.1.1 spetniajqwarunki dotycz^ce:
5.1.1.1 posiadania uprawnieri do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci,
jezeli przepisy prawa naktadajq obowia.zek ich posiadania;
5.1.1.2 posiadania wiedzy i doswiadczenia;
5.1.1.3 dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia;
5.1.1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej;
5. 1 .2 nie podlegaj^ wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp.
5.2 Opis sposobu dokonania oceny spetniania warunkdw.
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5.2.1
5.2.2

Ocena spetnienia warunk6w wymienionych w pkt 5.1.1 zostanie dokonana na podstawie
oswiadczenia Wykonawcy potwierdzaja_cego spetnianie warunk6w okreslonych w art. 22
ust. 1 Pzp.
Brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy Pzp zostanie ustalony na podstawie oswiadczeh i dokument6w Wykonawcy
wymienionych w pkt 6.1.4 do 6.1.7.

5.3 Z postepowania o udzielenie zamowienia, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp,
wykluczeni zostana, Wykonawcy, ktorzy nalezqc do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w (Dz.U. Nr 50, poz. 331,
ze zm.), ztoza, odrebne oferty, chyba ze wykazq, ze istniej^ce miedzy nimi powiajzania nie
prowadzq do zachwiania uczciwej konkurencji pomiedzy Wykonawcami w postepowaniu o
udzielenie zamowienia.
Brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy Pzp zostanie ustalony na podstawie ztozonej przez Wykonawcy listy podmiotow
naleza^cych do tej samej grupy kapitatowej, albo informacji o tym, ze Wykonawca nie nalezy do
grupy kapitatowej.
5.4 Na podstawie art. 24 ust. 2a Pzp, Zamawiaj^cy wykluczy z postepowania o udzielenie
zam6wienia Wykonawce, ktory w okresie 3 lat przed wszczeciem postepowania, w sposob
zawiniony powaznie naruszyt obowi^zki zawodowe, w szczegolnosci, gdy Wykonawca w wyniku
zamierzonego dziatania lub raz$cego niedbalstwa nie wykonai lub nienalezycie wykonat
zamowienie, co zamawiajqcy jest w stanie wykazai za pomocq dowolnych srodkow
dowodowych. Zamawiaj^cy nie wykluczy z postepowania o udzielenie zamowienia Wykonawcy,
ktory udowodni, ze podjaj konkretne srodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, ktore majq
zapobiec zawinionemu i powaznemu naruszaniu obowiqzkow zawodowych w przysztosci oraz
naprawit szkody powstate w wyniku naruszenia obowia.zk6w zawodowych lub zobowia_zat si§ do
ich naprawienia.
5.5 Wykonawca moze polegac na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamowienia, zdolnosciach finansowych lub ekonomicznych innych
podmiot6w, niezaleznie od charakteru prawnego tqczqcych go z nimi stosunkow.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowi^zany jest udowodni6 Zamawiaj^cemu, iz b^dzie
dysponowat tymi zasobami w trakcie realizacji zamowienia, w szczegolnosci przedstawiaj^c w
tym celu pisemne zobowi^zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasob6w na potrzeby wykonania zamowienia.
Ocena spetniania warunkow udziatu w postepowaniu zostanie dokonana wg formuty ,,spetnia nie spetnia" na podstawie oswiadczeh i dokumentow, jakie maj^ dostarczyc Wykonawcy w celu
potwierdzenia spetnienia warunkbw udziatu w postepowaniu okreslonych powyzej.
6.

WYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W~
CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP.

6.1 Dokumenty i oswiadczenia, ktore nalezy ztozyc w postepowaniu:
6.1.1

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

6.1.2

oswiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu okreslonych w
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art. 22 ust. 1 Pzp - zata.cznik nr 2 do siwz,
6.1.3

oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust. 1 Pzp - zatqcznik
nr 3 do siwz;

6.1.4

aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja, wpisu do rejestru lub
ewidencji, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania
ofert,

6.1.5

aktualne zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzaja_ce,
ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow lub zaswiadczenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu wystawione nie wczesniej niz 3 miesia.ce przed uptywem terminu sktadania ofert;

6.1.6

aktualne zaswiadczenie wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczeii Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzaj^ce, ze wykonawca nie
zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub
potwierdzenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wtasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesia.ce przed uptywem
terminu sktadania ofert;

6.1.7

lista podmiotow nalez^cych do tej same] grupy kapitatowej, do ktorej nalezy
wykonawca, o ktdrej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp albo informacja o tym, ze
wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowej - zata_cznik nr 4 do siwz;

6.1.8

W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotdw na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiazany jest udowodnic
Zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowat tymi zasobami w trakcie realizacji
zamowienia, w szczegolnosci przedstawiaja.c w tym celu pisemne zobowia.zanie tych
podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby
wykonania zamowienia;

6.1.9

Petnomocnictwo - nalezy dota.czyc do oferty, w przypadku, gdy oferta zostata
podpisana przez osobe inn^ niz wymieniona w odpisie z wtasciwego rejestru lub
innym dokumencie wskazuj^cym sposob reprezentacji Wykonawcy. Petnomocnictwo
winno bye ztozone w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem
przez notariusza;
W przypadku, gdy oferta, sktadana przez wspolnikow spotki cywilnej, podpisana
zostanie przez wszystkich wspolnikow spotki, petnomocnictwo nie jest wymagane.
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WYKONAWCY ZAGRANICZNI
6.1.10

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w punktach 6.1.4 6.1.6 - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt6rym ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, potwierdzaja.ce odpowiednio, ze:
6.1.10.1

nie otwartojego likwidacji ani nie ogfoszono upadtosci -wystawione nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert,

6.1.10.2

nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat, skladek na ubezpieczenie
spoteczne i zdrowotne albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie iub roztozenie na raty zalegtych ptetnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawione nie
wczesniej niz 3 miesia^ce przed uptywem terminu sktadania ofert;

6.1.11

Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w kt6rym wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych mowa w
pkt 6.1.10, zastepuje sie je dokumentem zawieraja^cym oswiadczenie, w ktorym
okresla sie takze osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, ztozone przed
wfasciwym organem sqdowym, administracyjnym albo organem samorza^du
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem - terminy okreslone w tym punkcie maja. odpowiednie zastosowanie.

6.1.12

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

6.2 Wykonawcy wspolnie ubiegajqcy sie o udzielenie zamowienia (spotka cywilna,
konsorcjum itp.)
6.2.1 Wykonawcy mogq wspolnie ubiegac sie o udzielenie zambwienia (np. wspblnicy
spotki cywilnej, cztonkowie konsorcjum).
W takim przypadku, zgodnie z art. 23 Pzp, wykonawcy ustanawiajq Petnomocnika do
reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania
w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Wowczas do oferty nalezy zalqczyc stosowne petnomocnictwo w oryginale lub
notarialnie poswiadczonej kopii.
6.2.2 W przypadku wspolnego ubiegania sie wykonawcbw o udzielenie niniejszego
zamowienia, warunki udziatu w postepowaniu okreslone w pkt 5.1.1 wykonawcy
mog$ spetniac t^cznie (wystarczy, zeby warunek spetniat jeden z wykonawcow
wspolnie ubiegaj^cych sie o udzielenie zamowienia), natomiast badanie braku
podstaw do wykluczenia okreslonych w pkt 5.1.2 i 5.3 przeprowadzane bedzie w
odniesieniu do kazdego z wykonawcow indywidualnie.
W przypadku, gdy o udzielenie zamowienia wykonawcy ubiegaja. sie wspolnie, w6wczas:
- oswiadczenia/dokumenty wymienione w punktach 6.1.1 - 6.1.2 moga, ztozyc
wspblnie,
- oswiadczenie oraz dokumenty wymienione w punktach 6.1.3-6.1.7, winni ztozyc
indywidualnie.
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7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA Sl^ Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW
7.1

7.2

Wszelkiego rodzaju oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiaj^cy i
Wykonawcy
przekazuja.
poczta^
elektroniczna.
na
adres:
malgorzata.nowicka@wios.bvdqoszcz.pl lub waldemar.baczvnski@wios.bydgoszcz.Dl lub w
formie faksu na nr 52 582-64-69.
Kazda ze stron na za.danie drugiej potwierdza niezwtocznie fakt otrzymania pisma w formie
elektronicznej lub faksowej.
Wykonawca moze zgtosic wniosek o przekazanie siwz wraz z zata.cznikami. Siwz zostanie
przestana nie pozniej niz w ciqgu 5 dni od zgtoszenia wniosku na adres podany we wniosku
lub mozna odebrac osobiscie w siedzibie Zamawiaj^cego w Bydgoszczy przy ul. P. Skargi 2,
pokoj 33 II pietro.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
Zamawiaja,cy nie wymaga wniesienia wadium.
"9. TERMINZWIAZANIA OFERTA
Wykonawcy beda, zwiqzani oferta^ przez okres 30 dni. Bieg terminu zwiazania oferta. rozpoczyna sie
wraz z uptywem terminu sMadania ofert, o ktorym mowa w punkcie 11.2 SIWZ.
10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA QFERTY
10.1

Wymagania ogolne
10.1.1 Kazdy Wykonawca moze ztozyctylkojedna.oferte.
10.1.2 Oferta musi bye ztozona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi
w niniejszej siwz.
10.1.3 Oferte nalezy sporza.dzic w jezyku polskim, w sposob czytelny na komputerze,
maszynie lub pismem odrecznym. Wymagane specyfikacja. dokumenty i
o^wiadczenia sporz^dzone w jezyku obcym powinny by6 ztozone wraz z
Humaczeniem na jezyk polski.
10.1.4 Formularz oferty oraz dokumenty sporzqdzane przez Wykonawce powinny by6
podpisane przez osoby upowaznione do sktadania oswiadczen woli w imieniu
Wykonawcy. W przypadku, gdy oferte podpisuja. osoby, ktorych upowaznienie do
reprezentacji nie wynika z dokumentow rejestrowych zata,czonych do oferty, wymaga
sie, aby Wykonawca dotqczyt do oferty oryginat petnomocnictwa do podpisania oferty
lub jego kopie poswiadczona. przez notariusza.
10.1.5 Wszystkie kartki oferty powinny bye trwale spiete i ponumerowane.
10.1.6 Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w ktorych Wykonawca naniost poprawki byty
parafowane przez osobe podpisujqca. oferte.
10.1.7 Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwia.zane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
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10.2

Opakowanie oferty
Wykonawca powinien umiescic oryginat oferty wraz z wymaganymi dokumentami
wjednym, nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposob trwaty, zamknietym opakowaniu
zaadresowanym na adres Zamawiaj$cego i zawieraja.cym oznaczenie:

..Ofe/ta na usttiQi przegladow, serwisu, konserwacji i naprawy wraz z zakupem czesci. nie
otwierac przed 30.11.2015 r.".
Na kopercie nalezy poda6 nazwe i adres Wykonawcy, by umozliwic zwrot oferty w przypadku
dostarczenia jej Zamawiaja.cemu po terminie.
10.3

Tajemnica przedsiejjiorstwa
Jezeli Wykonawca zastrzega, ze informacje objete tajemnicq przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie moga. by6 udostepniane, informacje te
nalezy umiescic w oddziefnej kopercie wewnajrz opakowania oferty, oznaczonej napisem:
"Informacje stanowi^ce tajemnice przedsiebiorstwa". Informacje o zastrzezeniu dokumentow
stanowiqcych tajemnic§ przedsiebiorstwa nalezy podac rbwniez w formularzu oferty.

10.4

Zmiana lub wycofanie oferty
10.4.1

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

10.4.2

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

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKtADANIA I OTWARCIA OFERT
11.1

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

11.2

Termin sktadania ofert uptywa w dniu 30.11.2015 r., godz. 12.00.

11.3

Otwarcie ofert nastqpi w dniu 30.11.2015 r. godz. 12.30 w siedzibie Zamawiajqcego:
ul. P. Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz pokoj nr 33 II pietro.

11.4

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiaja.cy poda kwote, jaka. zamierza przeznaczyc
na sfinansowanie zamowienia.
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11.5

Wykonawcy mog$ uczestniczyc w publicznym otwarciu ofert. W przypadku nieobecnosci
Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiaja.cy przesle Wykonawcy, na jego wniosek,
informacje z otwarcia ofert.

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

~

12.1

Cena oferty oznacza cene brutto (zawiera podatek VAT).

12.2

Cene; oferty wykonawca podaje w ztotych polskich z doktadnoscia, co do grosza.

12.3

Umowa bedzie zawarta
w ztotych polskich.

12.4

Wykonawca jest zobowi^zany do uwzglednienia w cenie wszystkich koszt6w niezbednych do
wykonania przedmiotu zamowienia.

z

cen$

wyrazona,

w

ztotych

polskich

i

rozliczana

13. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE Sl^ KIEROWAL PRZY WYBORZE
OFERTY, ICH ZNACZENIE I SPOSOB OCENY
Przy ocenie ofert Zamawiaj^cy bedzie sie kierowat nastepuja.cymi kryteriami:
1) cena -znaczenie kryterium 90 %
2) termin realizacji - znaczenie kryterium 10 %
Zostanie wybrana oferta, ktora przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i terminu realizacji w
oparciu o nastepuja^y algorytm:
O = K1 + K2

gdzie:
O - oferta
K1 - liczba punktow przyznanych Wykonawcy w kryterium cena
K2 - liczba punktow przyznanych Wykonawcy w kryterium termin realizacji
W kryterium cena(K1) punkty zostanq obliczone zgodnie z nastepuja.cym wzorem:
cena oferty najnizszej
liczba punkt6w oferty ocenianej =

x 90% x 100
cena oferty ocenianej

W kryterium termin realizacji (K2) punkty zostan$ obliczone zgodnie z nastepuja^cym wzorem:
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najkrotszy termin realizacji
liczba punktow oferty ocenianej =

x 10 % x 100
termin realizacji oferty ocenianej

Maksymalny termin realizacji wynosi 20 dni od dnia zawarcia umowy.

14. FORMALNOSCI, JAKIE NALEZY DOPELNIC W CELU ZAWARCIA UMOWY
14.1

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

14.2

W przypadku zawierania umowy przez osoby(e) inne niz Wykonawca bed$cy osobq fizyczna.
albo inne niz umocowane do reprezentowania Wykonawcy wskazane we wtasciwyrn
rejestrze, wymagane bedzie ztozenie pelnomocnictwa do zawarcia umowy, chyba ze
umocowanie wynika z petnomocnictwa dotqczonego do oferty.

15. UMOWA W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
15.1

Zamawiaj^cy, w trybie art. 144 ust. 1 Pzp przewiduje mozliwosc zmian postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktbrej dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku wysta_pienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej:
15.1.1

W przypadku wystapienia zjawisk zwia.zanych z dzialaniem sity wyzszej np.
wyst^pienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktbrego
nie mozna byto przewidziec, w szczegolnosci zagrazaja.cego bezposrednio zyciu lub
zdrowiu ludzi lub groza_cego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach oraz
zmianami przepisow prawa. Zmiana postanowieh umowy moze dotyczyc m.in.
zmiany zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia, terminu realizacji itp.

15.1.2

W przypadku wystapienia problemow finansowych po stronie Zamawiaja,cego z
przyczyn od niego niezaleznych. Zmiana postanowieh umowy moze dotyczyc m.in.
zmiany zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia, terminu realizacji itp.

15.1.3

W przypadku zaprzestania produkcji przez producenta oferowanego przez
Wykonawce asortymentu, jesli Wykonawca pomimo dotozenia nalezytej starannosci
nie mogt uzyskac takiej informacji do chwili zawarcia umowy.

15.1.4

W przypadku odst^pienia na wniosek Zamawiaj^cego od realizacji czesci
zamowienia i zwia.zanej z tym zmiany wynagrodzenia lub zmiany terminu wykonania
zamowienia, pod warunkiem wystapienia obiektywnych okolicznosci, kt6rych
Zamawiaj^cy nie mogt przewidziec na etapie przygotowania postepowania, a ktore
powoduja., ze wykonanie przedmiotu zamowienia bez ograniczenia zakresu
zamowienia lub brak zmiany terminu wykonania zamowienia powodowafoby dla
Zamawiaja.cego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony eel realizacji przedmiotu
zambwienia i zwia_zane z tym racjonalne wydatkowanie srodkow.

15.2 Nie stanowia. istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Pzp w szczegolnosci zmiany:
15.2.1
danych teleadresowych,
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15.2.2
15.2.3

siedziby lub nazwy, NIP, REGON, osob reprezentujcjcych strony,
oczywiste omyiki pisarskie.

16. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJ4CYCH WYKONAWCOM
W TOKU POST^POWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

16.1

Wykonawcy i innym osobom, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamowienia
oraz ponibst lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisow
Pzp, przystuguja, srodki ochrony prawnej szczegotowo opisane w art. 179-198g Pzp.
Zastosowanie maJ3 srodki ochrony prawnej okreslone w dziale VI ustawy Prawo zamowieh
publicznych.

16.2

W przedmiotowym postepowaniu Odwotanie przystuguje wyt^cznie wobec czynnosci:
16.2.1 opisu sposobu
postepowaniu;

dokonywania

oceny

spetniania warunkow

udziatu

w

16.2.2 wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zambwienia;
16.2.3 odrzucenia oferty odwofuja^cego.
16.3

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej (KIO) w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektroniczny weryfikowanym za pomoc$
waznego kwalifikowanego certyfikatu.

16.4

Wykonawca wnosz^cy Odwotanie przesyta kopi? odwotania Zamawiaja^cemu przed uptywem
terminu do wniesienia odwotania w taki sposob, aby mogt on zapozna6 sie z jego trescia^
przed uptywem tego terminu.

16.5

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

Zat^czniki do SIWZ:
Zat^cznik nr 1 - Formularz oferty
Zatqcznik nr 2 - Oswiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu okreslonych w
art. 22 ust. 1 Pzp
Zatqcznik nr 3 - Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust. 1 Pzp
Zatqcznik nr 4 - Informacja o przynaleznosci Wykonawcy do grupy kapitalowej
Zat^cznik nr 5 - Ogolne Warunki Umowy
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Zaf^cznik nr 1 do siwz

FORMULARZOFERTY

Zamawiajacy:

Nazwa zam6wienia:

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

Usfugi przeqiadow. serwisu, konserwacji i naprawy wraz z zakupem czesci

Nazwa wykonawcy/wykonawc6w w przypadku oferty wsp6lnej:

Ad res:

NIP:

e-mail: .

telefon:...

telefaks:

w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na ..Ustugi przeqiadow. serwisu. konserwacii i
naprawv wraz z zakupem czesci" oswiadczam/y, ze:
1. skladam/y oferty na wykonanie zam6wienia i w przypadku jej wybrania zobowiqzuje/my sie do wykonania
zam6wienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia, w tym we
,,Wzorze umowy" za kwote:
Zadanie 1
cena netto

zf

(stownie:

)

podatek VAT

zt

(stownie:

)

cena brutto

zt

(slownie:
Termin realizacji:

)
dni

Zadanie 2
cena netto

zt

(slownie:

)

podatek VAT

zl

(stownie:

)

cena brutto

zt

(stownie:
Termin realizacji:

)
dni

Zadanie 3
cena netto

zl

(slownie:

)

podatek VAT

zl

(slownie:

)

cena brutto

zt

(slownie:
Termin realizacji:

)
dni

Zadanie 4
cena netto

zl

(slownie:

)

podatek VAT

zl

(slownie:

)

cena brutto

zt

(slownie:
Termin realizacji:

)
dni

Zadanie 5
cena netto

zt

(stownie;
podatek VAT

)
zt

(slownie:
cena brutto
(stownie:

)
zt
)

Termin realizacji:

dni

Zadanie 6
cena netto

z\:

podatek VAT

z\:

cena brutto

z\:

Termin realizacji:

dni

Zadanie 7
cena netto

zt

(stownie:

)

podatek VAT

z\:

cena brutto

Termin realizacji:

z\:

dni

Zadanie 8
cena netto

zt

(stownie:

)

podatek VAT

zf

(stownie:

)

cena brutto

Termin realizacji:

z\:

dni

Zadanie 9
cena netto

z\:

podatek VAT

zt

(stownie:

)

cena brutto

zt

(slownie:
Termin realizacji:

)
dni

Zadanie 10
cena netto

zt

{stownie:

)

podatek VAT

zt

(slownie:

)

cena brutto

zl

(slownie:
Termin realizacji:

)
dni

Zadanie 11
cena netto

zt

(slownie:

)

podatek VAT

zt

(slownie:

)

cena brutto

zt

(slownie:
Termin realizacji:

)
dni

2. Nastepuja.ce czesci zambwienia zamierzam/y powierzyd podwykonawcom:

3. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwia_zanych niniejsza, oferta. na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni od
uptywu terminu skladania ofert

miejscowosc, data

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

Zata.cznik nr 2 do siwz

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

Przystepuja.c do postepowania o udzielenie zam6wienia publicznego na ..Ustugi przegladow. serwisu.
konserwacii i naprawy wraz z zakupem czesci", znak:WIO6-SSZP.272 41 2015
prowadzonego przez INSPEKCJE. OCHRONY SRODOWISKA WOJEWODZKI INSPEKTORAT OCHRONY
6RODOWISKA W BYDGOSZCZY, ul. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz,
w imieniu.

(nazwa Wykonawcy lub Wykonawc6w)

Oswiadczam(y), ze spetniam(y) warunki udziaJu w postepowaniu dotycz^ce:
a.

posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatelnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa nakladajq obowi^zek ich posiadania,

b.

posiadania wiedzy i doswiadczenia;

c.

dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zam6wienia;

d.

sytuacji ekonomicznej i finansowej,

i opisane przez Zamawiajqcego w siwz.

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

dn.

Zafqcznik nr 3 do siwz

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

Przyst§puja.c do postepowania o udzielenie zambwienia publicznego na ..Usluqi przeqladow, serwisu.
konserwacji i naprawy wraz z zakupem czesci", znak:WIO6-SSZP.272.41.2015, prowadzonego przez
INSPEKCJ^OCHRONYgRODOWISKAWOJEWODZKI INSPEKTORAT OCHRONY 6RODOWISKA W
BYDGOSZCZY, ul. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz,
w imieniu.

[nazwa Wykonawcy lub Wykonawc6w)

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

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

dn.

Zata^cznik nr 4 do siwz

INFORMACJA O PRZYNALEZNOSCI WYKONAWCY DO GRUPY KAPITALOWEJ

Przyst^puj^c do postepowania o udzielenie zambwienie publicznego na .Uslugi przegladow. serwisu.
konserwacii i naprawy wraz z zakupem czesci". prowadzonego przez INSPEKCJEj OCHRONY 6RODOWISKA
WOJEWODZKI INSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA W BYDGOSZCZY, ul. Piotra Skargi 2, 85-018
Bydgoszcz,
w imieniu.

{nazwa Wykonawcy lub Wykonawc6w)

informuje., ze podmiot, kt6ry reprezentuje:
D

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

n

nalezy do grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamowiert publicznych.
Wzala^czeniu sktadam liste podmiot6w nale±a.cych do tej samej grupy kapitatowej*

*) nale±y zaznaczyt wtaficiwy kwadrat

..dn..
podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji wykonawcy
(czytelny lub np. z piecz^cia, imienna.)

*Przez grup$ kapitafowq rozumie si$ wszystkich przedsi$biorcdw, ktdrzy sg kontroiowani w sposdb bezpoSredni
lub posredni przez jednego przedsiebiorce, w tym rdwnlet tego przedsi$biorc$ - art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentdw (Dz. U. z 2007 r, Nr 50, poz. 331 z pdzn. zm.).

LISTA PODMIOTOW NALEZACYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAtOWEJ

Przedsi^biorcy wchodzacy w sktad grupy kapitatowej
Lp.

Nazwa/imi§ i nazwisko przedsiebiorcy
(zgodna z nazwa^ widnieja^ we wlasciwym rejestrze lub
ewidencji)

Ad res

dn.
podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji wykonawcy
(czytelny lub np. z piecz^cia. imiennq)
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ZaJqcznik nr 5

OGOLNE WARUNKI UMOWY
§1
Zamawiaja.cy powierza a Wykonawca przyjmuje, na warunkach okreslonych niniejsza.
umowa., obowia_zek wykonania
, zwanego dalej
aparatura^ znajduja,cego sie w
, w nastepuja^cym
zakresie:
D
2)
itd.,
oraz zobowi^zuje sie dostarczyc nastepuja.ee czesci do aparatury:
D
2)
itd.,
zwane dalej akcesoriami.
§2
Wykonawca zobowia.zuje sie wykonywac obowia_zki okreslone w §1 wterminie
dni
od dnia zawarcia niniejszej umowy.
2. Prace, o ktorych mowa w §1, zostana, wykonane w miejscu zainstalowania aparatury.
3. Wykonawca zobowia.zuje sie do wykonywania obowia.zkow okreslonych w §1 na
nastepuj^cych zasadach:
1) wzorcowanie zostanie wykonane przez laboratorium akredytowane, aprobowane
przez PCA i potwierdzone swiadectwem wzorcowania zgodnym z PN-EN ISO/IEC
17025 :2005*,
2) wszystkie czynnosci musza. bye wykonywane przez Wykonawce zgodnie z
zaleceniami zawartymi w instrukcjach obstugi aparatury oraz dobra. praktykq
inzyniersk^ przez odpowiednio przeszkolonych pracownikow,
3) wszystkie czynnosci wykonywane przez Wykonawce musza, odpowiadac przepisom
w zakresie bhp i ochrony srodowiska,
4) wszystkie niezbedne narz^dzia, czesci i materiafy do wykonywania obowia^zkow
okreslonych w §1 dostarcza Wykonawca.
4. Po wykonaniu przedmiotu umowy okreslonego w §1 nast^pi odbior wykonanych prac
oraz dostarczonych akcesoriow, ktory zostanie potwierdzony protokcrfem odbioru
podpisanym w siedzibie Zamawiaja,cego przez przedstawicieli obu stron.
1.

§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 Zamawiaja,cy zobowia.zuje sie do
uiszczenia na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
z* (stownie:
2. Podana kwota zawiera podatek VAT w obowia.zuj$cej wysokosci.
3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1, obejmuje wszystkie koszty powstate w zwiqzku
z wykonaniem niniejszej umowy, w tym koszty akcesoriow, koszty narzedzi, czesci i
materialow, o ktorych mowa w §2 ust. 3 pkt 4, oraz koszty dojazdu do miejsca
zainstalowania aparatury.
4. Podstaw^ rozliczenia bedzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawce po dokonaniu
odbioru i sporza.dzeniu protokotu, o ktorych mowa w §2 ust. 4.
5. Wynagrodzenie wynikaja,ce z faktury VAT ptatne bedzie w terminie 30 dni od dnia
otrzymania faktury VAT przez Zamawiaja^cego przelewem na konto podane w tej
fakturze.
6. Dniem zaptaty bedzie dzieh obcia,zenia rachunku Zamawiaja.cego.
7. Wykonawca zobowia,zuje sie do terminowego regulowania naleznosci podatkowych
(podatek VAT) zwia,zanych z wystawiona. dla Zamawiaja.cego faktura. VAT oraz do
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Zalqcznik nr 5
zaptaty Zamawiaja.cemu odszkodowania w przypadku nieprawidtowego wystawienia
faktury VAT.
8. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest* ptatnikiem podatku VAT, nr NIP

§4
1. Wykonawca zobowiazany jest do uiszczenia na rzecz Zamawiaja_cego kary umownej
w wysokosci 1% wynagrodzenia, o ktorym mowa w §3 ust. 1, w przypadku niedotrzymania
przez Wykonawce terminu, o ktorym mowa w §2 ust. 1, za kazdy dzieh opoznienia.
2. Wykonawca zobowiazany jest do uiszczenia na rzecz Zamawiajqcego kary umownej w
wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w §3 ust. 1, w przypadku niewykonania lub
nienalezytego wykonania przez Wykonawce ktoregokolwiek z obowia_zkow, o ktorych mowa
w §1, z zachowaniem zasad, o ktorych mowa w §2 ust. 2 i 3.
3. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniaja.cego na
zasadach ogolnych w przypadku, gdy poniesie szkode przewyzszaj$ca_ wysokosci
ktorejkolwiek z zastrzezonych kar umownych.
4. Wykonawca wyraza zgode na potra_cenie kar umownych naleznych Zamawiajqcemu
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
§5
1. Zamawiaj^cy ma prawo kontrolowac sposob wykonywania przez Wykonawce przedmiotu
umowy okreslonego w §1.
2. Wykonawca udziela Zamawiaja.cemu, niezaleznie od uprawnieh z tytutu rekojmi, gwarancji
dotyczqcej przedmiotu umowy okreslonego w § 1 na okres
miesiecy. Bieg okresu
gwarancji rozpoczyna sie w dniu podpisania protokotu odbioru, o ktorym mowa w § 2 ust. 4. *

§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,
Zamawiaja,cy moze odst^pic od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.
2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca moze za.dac wyt^cznie zaptaty nafeznej
mu z tytutu wykonania czesci umowy.
§7
Zmiany umowy wymagaja. formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.
§8

1. W sprawach nie uregulowanych umowa. majq odpowiednie zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory strony poddaj^ pod rozstrzygniecie wtasciwego rzeczowo s^du w
Bydgoszczy.

§9
Umowe sporz^dzono w trzech jednobrzmia.cych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa
dla Zamawiajqcego.

- niepotrzebne skrcslic

