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Bydgoszcz: Zamowienie na ustugi przegl^dow, serwisu, konserwacji i
diagnozy awarii

Numer ogtoszenia: 73041 - 2015; data zamieszczenia: 20.05.2015
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - ustugi

Zamieszczanie ogtoszenia: obowiazkowe.

Ogtoszenie dotyczy: zam6wienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

1. 1) NAZWA I ADRES: Inspekcja Ochrony Srodowiska Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w

Bydgoszczy , ul. ks. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 5826466, faks 052

5826469.

Adres strony internetowej zamawiajqcego: http://www.wios.bydgoszcz.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAW1AJA.CEGO: Administracja rzadowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) OKRE&LENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

11.1 .1 ) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajqcego: Zam6wienie na ustugi przegla.d6w, serwisu,

konserwacji i diagnozy awarii.

11.1.2) Rodzaj zamowienia: ustugi.

11.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lubzakresu zamdwienia: Zadanie 1 1 poz. Przeglad

spektrometru absorpcji atomowej Zadanie 2 2 poz. Przeglqd serwisowy chromatografbw jonowych Zadanie 3 1

poz. Przeglad spektrometru absorpcji atomowej Zadanie 4 1 poz. Przeglad spektrometru Zadanie 5 2 poz.

Przegla.d pobornik6w pytu Zadanie 6 1 poz. Serwis chromatografu gazowego Zadanie 7 1 poz. Diagnoza

awarii analizatora pyhj Zadanie 8 2 poz. Przeglad analizatorow rteci Zadanie 9 1 poz. Przeglqd kolektora

opadu Zadanie 10 1 poz. Przeglqd systemu oczyszczania wody Zadanie 11 1 poz. Przeglqd zmywarkt Zadanie

12 1 poz. Przegla,d zmywarki Zadanie 13 1 poz. Przeglqd chromatografu cieczowego.

11.1.6) Wspolny Stownik Zamowien (CPV): 50.41 10 00-9.

11.1.7) Czy dopuszcza si$ ztozenie oferty cz^sciowej: tak, liczba czesci: 13.

11.1.8) Czy dopuszcza sî  ztozenie oferty wariantowej: nie.

11.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiajqcy nie wymaga wniesienia wadium

III.2JZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIALU W POST^POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

III. 3.1 ) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa naktadaja, obowia,zek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

- na podstawie oswiadczenia wykonawcy, ze spelnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1
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Ocena spetnienia warunk6w udzialu w postepowaniu zostanie dokonana wedlug

formuty spetnia/nie spelnia: w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i

oswiadczeniach {wymaganych przez Zamawiaja.cego i podanych w SIWZ)

dola^czonych do oferty.

111.3.2) Wiedza i doswiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

- na podstawie oswiadczenia wykonawcy, ze spelnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1

Ocena speinienia warunk6w udziatu w postepowaniu zostanie dokonana wedtug

formuty spelnia/nie spelnia: w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i

oswiadczeniach {wymaganych przez Zamawiaja^ego i podanych w SIWZ)

dol^czonych do oferty.

111.3.3) Potencjattechniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

- na podstawie oswiadczenia wykonawcy, ze speJnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1

Ocena spefnienia warunk6w udziatu w postepowaniu zostanie dokonana wedlug

formuty spelnia/nie spelnia: w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i

oswiadczeniach (wymaganych przez Zamawiaja.cego i podanych w SIWZ)

doJa^czonych do oferty.

111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamowienia

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

- na podstawie oswiadczenia wykonawcy, ze spelnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1

Ocena spelnienia warunk6w udzialu w postepowaniu zostanie dokonana wedlug

formuty spelnia/nie spelnia: w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i

oswiadczeniach (wymaganych przez Zamawiajqcego i podanych w SIWZ)

dolqczonych do oferty.

111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

- na podstawie oswiadczenia wykonawcy, ze spelnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1

Ocena spetnienia warunk6w udziatu w postepowaniu zostanie dokonana wedlug

formuty spelnia/nie spelnia: w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i

oswiadczeniach (wymaganych przez Zamawiajqcego i podanych w SIWZ)

dolqczonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAK1E MAJA DOSTARCZY6

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

111.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprocz oswiadczenia o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu nalezy przedtozyc:

111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nalezy

przedlozyc:

• oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

• aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci

gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja. wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej ni±

6 miesiecy przed uplywem terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu

o udzielenie zambwienia albo skladania ofert;

• aktualne zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajqce, 2e wykonawca

nie zalega z oplacaniem podatkbw, lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozlo±enie na raty zalegtych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji
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wtasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesi^ce przed uptywem terminu sktadania

wniosk6w o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zambwienia albo sktadania ofert;

• aktualne zaswiadczenie wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczeri Spotecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzaja.ce, ze wykonawca nie zalega z optacaniem

sktadek na ubezpieczenia 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 wniosk6w o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zam6wienia

albo sktadania ofert;

• aktualna. informacj§ z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8

ustawy, wystawiona. nie wczesniej ni± 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wniosk6w o

dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zambwienia albo sktadania ofert;

• aktualnq informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 9

ustawy, wystawion^ nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wniosk6w o

dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zambwienia albo sktadania ofert;

• aktualna, informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i

11 ustawy, wystawion^ nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wniosk6w o

dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zam6wienia albo sktadania ofert;

• wykonawca powotuj^cy sie przy wykazywaniu spetniania warunk6w udziatu w postepowaniu na

zasoby innych podmiot6w, kt6re beda. braty udziat w realizacji czesci zambwienia, przedktada takze

dokumenty dotycza.ce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okreslonym w pkt

Ml.4.2.

Hl.4.3) Dokumenty podmiotbwzagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedktada:

III.4.3.1) dokumentwystawiony w kraju, w kt6rym ma siedzib? lub miejsce zamieszkania potwierdzaja.cy, ze:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy

przed uptywem terminu sktadania wnioskbw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o

udzielenie zambwienia albo sktadania ofert;

• nie zalega z uiszczaniem podatk6w, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne albo ze

uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub

wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawiony nie wczesniej niz 3

miesia.ce przed uptywem terminu sktadania wnioskbw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o

udzielenie zambwienia albo sktadania ofert;

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zambwienie - wystawiony nie wczesniej ni± 6

miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskbw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o

udzielenie zambwienia albo sktadania ofert;

.4.3.2)

zaswiadczenie wtasciwego organu sqdowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo

zamieszkania osoby, ktbrej dokumenty dotycza,, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 -

wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskbw o

dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zambwienia albo sktadania ofert;
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• zaswiadczenie wtesciwego organu s^dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo

zamieszkania osoby, kt6rej dokumenty dotycza., w zakresie okreslonym w art- 24 ust. 1 pkt 10 -11

ustawy - wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skiadania wnioskbw o

dopuszczenie do udziaJu w postepowaniu o udzielenie zam6wienia albo sktedania ofert.

III.4.4} Dokumenty dotycza.ce przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej

• lista podmiotbw naleza_cych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w albo informacji o tym, ze nie nalezy do grupy

kapitatowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwiazane z przedmiotem zamowienia:

1 - Cena - 90

2 - Termin realizacji -10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje sie istotne zmiany postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie

ktorej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowieh umowy oraz okreslenie warunkow zmian

1. Zamawiaja.cy dopuszcza zmiany postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie

kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji wystajsienia zjawisk zwiazanych z dziataniem sity wyzszej np.

wystqpienia zdarzenia losowego wywolanego przez czynniki zewnetrzne, kt6rego nie mo±na bylo przewidzied,

w szczeg6lnosci zagrazaja^cego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub groza^cego powstaniem szkody w

znacznych rozmiarach oraz zmianami przepis6w prawa. Zmiana postanowieh umowy moze dotyczyc m.in.

zmiany zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia, terminu realizacji itp. 2. Zamawiaĵ cy dopuszcza zmiany

postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy

w przypadku wystqpienia problembw finansowych po stronie Zamawiajqcego z przyczyn od niego

niezaleznych. Zmiana postanowien umowy moze dotyczy6 m.in. zmiany zakresu przedmiotu umowy,

wynagrodzenia, terminu realizacji itp. 3. Zamawiaj^cy dopuszcza zmiany postanowieh zawartej umowy w

stosunku do tresci oferty, na podstawie ktbrej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku zaprzestania

produkcji przez producenta oferowanego przez Wykonawc? asortymentu, jesli Wykonawca pomimo dolozenia

nalezytej starannosci nie m6gt uzyskat takiej informacji do chwili zawarcia umowy. 4. Zamawiaja.cy dopuszcza

zmiany postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktbrej dokonano wyboru

Wykonawcy w przypadku odst^pienia na wniosek Zamawiajqcego od realizacji czesci zam6wienia i zwiazanej

z tym zmiany wynagrodzenia lub zmiany terminu wykonania zam6wienia, pod warunkiem wysta.pienia

obiektywnych okolicznosci, kt6rych Zamawiaj^cy nie m6g^ przewidziei na etapie przygotowania postepowania,

a kt6re powoduj^, 2e wykonanie przedmiotu zambwienia bez ograniczenia zakresu zam6wienia lub brak

zmiany terminu wykonania zam6wienia powodowatoby dla Zamawiaj^cego niekorzystne skutki z uwagt na

zamierzony eel realizacji przedmiotu zam6wienia i zwiazane z tym racjonalne wydatkowanie Srodkbw. 5.

Zmiana danych teleadresowych, zmiana siedziby lub nazwy, NIP, REGON, os6b reprezentuj^cych strony,

oczywistych pomylek pisarskich nie stanowi^ istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkow
zamowienia: http://bip.wios.bydgoszcz.pl/

Specyfikacje istotnych warunkow zam6wienia mozna uzyskac pod adresem: Wojew6dzki Inspektorat

Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy ul. Piotra Skargi 2 85-018 Bydgoszcz w pokoju nr 33
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IV.4.4) Termin sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub ofert: 28.05.2015

godzina 12:00, miejsce: Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy ul. Piotra Skargi 2

85-018 Bydgoszcz do pokoju nr22 (sekretariat).

IV.4.5) Termin zwiqzania ofert 3: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, wtym dotycza.ce finansowania projektu/programu ze srodkbw Unii

Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia, w przypadku

nieprzyznania srodkow pochodzqcych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaja.cych zwrotowi

srodkdw z pomocy udzielonej przez pahstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), ktore miaty bye przeznaczone na sfinansowanie catosci lub czesci zamowienia: nie
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