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ZAPYTANIE OFERTOWE

INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA
WOJEW6DZKI INSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA w BYDGOSZCZY

zaprasza do sktadania ofert na dostawe o wartosci ponizej 30 tysiecy euro zgodnie z zapisami art. 4, pkt 8 ustawy
z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp. (Dz. U. z2013r., poz. 907 z p6zn. zm.).

i. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Zakup autoklawu, pionowego Tuttnauer, model 3870 ELV- C BH - D nr kat. 3870 ELV-D.

1) PojemnosC autoklawu 85 L

2) Komora oraz pokrywa sterylizatora wykonana ze stall nierdzewnej

3) Wymiary wewnetrzne: 380mm (srednica) x 690mm (g^bokosc)

4) Sterowanie w pefni automatyczne mikroprocesorowe, niezalezny monitoring cisnienia i

temperatury

5) Otwieranie i zamykanie pokrywy r§czne

6) Automatyczna blokada temperaturowa i cisnieniowa oraz w trakcie procesu sterylizacji

7) Dwie wewnetrzne elastyczne sondy temperaturowe do pomiaru temperatury sterylizowanych materiatew

8) Minimum 10 program6wdo sterylizacji, minimalny zakres temperatury sterylizacji (105-138) °C

9) Mozliwos6 dodania 20 indywidualnych program6w, w ktbrych mo±na zmieniac parametry cyklu

10) Wejscie Ethernet do podtqczenia urza.dzeri zewnetrznych np. komputera

11) Wejscie USB dozgrywania historii cykli

12) Wyswietlacz LCD, menu w jezyku polskim, oraz pamie_6 wewnetrzna do 200 cykli

13) System schfadzanta kondensatu do temperatury bezpiecznej dla kanalizacji regulowany w zakresie (60-90)°C

14) Mozliwosc sterylizacji plyn6w w szczelnie i nieszczelnie zamknietych pojemnikach

15) Filtr BIOHAZARD o przepuszczalnosci czgstek 0,2 urn umieszczony wewna^rz komory

16) Data produkcji-fabrycznie nowy 2015 r.

17) Instrukcja wj^zyku polskim

18) Instalacja u klienta w zakresie podlqczenia urzqdzenia do medi6w przygotowanych zgodnie z wymaganiami

producenta opisanymi w instrukcji obslugi

19) Szkolenie personelu w zakresie obsiugi autoklawu - 6 os6b

20) Gwarancja 24 miesia.ce

21) Dostawa na koszt sprzedajqcego
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Dodatkowe wyposazenie:

1) Ptaszcz wokoJ komory w postaci wezownicy do systemu chlodzenia w nadcisnieniu - 1 szt., nr kat. C

2) Kosz z drutu ze stali nierdzewnej o wymiarach 357mm x 220mm - 1 szt, nr kat. BSK387-0002

3) Kosz petny ze stali nierdzewnej o wymiarach 357mm x 220mm - 1 szt, nr kat BSK387-0005

4) Zapasowe filtry BIOHAZARD o przepuszczalnosci cza^stek 0,2 urn do okresowej wymiany we wlasnym

zakresie-2 szt, nrkat Fit 175-0066

5) Sprezarka cichobiezna tlokowa - 1 szt, nr kat. BSK411-0002

• ModelL6-45SltENT

. Mocsilnika 0,3 KM/0,2 kW

• Zasilanie (V/Hz/Fazy - 230/50/1

• Ilos6cylindr6w-1

• Pojemnosc zbiornika - 6 t

• Cisnienie maksymalne - 8 Barow

• Wydajnos6 - 45t/min

• Poziom glosnosci - 45 dB

6) Program komputerowy do poglqdu urz^dzeri Tuttnauer na komputerze z mozliwosciq wygenerowania raportu

w postaci wykresu - Temperatura, cisnienie, nr kat. R.PC.R

Wymogi Zamawiajqcego:
Wykonawca zobowia^zuje si§ wykonac dodatkowo na wtesny koszt nastepuj^ce czynnosci:

1) szkolenie w siedzibie Kupuja.cego w Bydgoszczy dla 6 os6b przez min. 3 godziny w zakresie obslugi
autoklawu,

2) instalacje u klienta w zakresie podta.czenia urza.dzenia do medibw przygotowanych zgodnie z
wymaganiami producenta opisanymi w instrukcji obstugi,

3) gwarancja min. 24 miesia.ce.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Dostawa w terminie od 5 sierpnia 2015 r. do dnia 12 sierpnia 2015 r. do siedziby Kupujqcego w Bydgoszczy przy
ul. Piotra Skargi 2.

III. WARUNKI PtATNOSCI
Podstawa zaptaty: faktura.
Ptetnos6: w terminie 60 dni od dnia otrzymania faktury.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Qferta powinna:

> zawieraC adres lub siedziby Wykonawcy, numer telefonu lub adres mailowy do kontaktu;
> okreslac cene; za cabsc dostawy okreslonej w opisie przedmiotu zambwienia.

V. WARUNKI UDZIALU
> uprawnienie do wystepowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi;
> dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zambwienia;
> dysponowanie niezb^dnq wtedza., doswiadczeniem, potencjalem ekonomicznym

i technicznym gwarantuja.cym nale±yte wykonanie zam6wienia.

VI. OSOBY UPOWAZNIONE DO KONTAKT6W
> Pan! Danuta Brudnicka - tel. 52-5826466 do 68;

e-mail: danuta.brudnicka@wios.bydgoszcz.pl

VII. SKLADANIE OFERT
1. Oferta powinna bye ztozona w terminie do dnia 29 maja2015 roku wjednej zform:

• pisemnej na adres Wojewbdzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, 85-018 Bydgoszcz,
ul. Piotra Skargi 2 (sekretariat - pok6j nr 22);

• faxem na nr 52 5826469;
• elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@wios.bvdgoszcz.pj



2. Oferty ziozone po terminie nie bedq rozpatrywane.
3. Wykonawca moze przed uplywem terminu sktadania ofert zmienic lub wycofaC swoja. oferte.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj^cy mo±e ±a,dac od Wykonawc6w wyjafenien dotyczacych tre£ci

ztozonych ofert.

VIM. DODATKOWE INFORMACJE
Zamawiaja,cy wybierze Wykonawce, kt6ry zaproponuje najkorzystniejszq ofert? i zawrze z nim umow§.
Wzala.czeniu Og6lne warunki umowy.
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ZaJa_cznik nr 1

Ogolne warunki umowy

§1
Sprzedawca sprzedaje, a Kupuj^cy nabywa autoklaw pionowy Tuttnauer w ilosci 1 sztuka,
ktorego charakterystyk§ oraz dodatkowe wymagania okresla zal^cznik do niniejszej umowy,
zwany dalej aparatury.

§2
1. Sprzedawca zobowi^zuje si? dostarczyc w terminie od dnia 5 sierpnia 2015 r. do dnia

12 sierpnia 2015 r. na wtasny koszt przedmiot umowy okreslony w §1 do siedziby
Kupuj^cego w Bydgoszczy przy ul. Piotra Skargi 2.

2. Sprzedawca zobowi^zuje si§ w terminie, o ktorym mowa w ust. 1, wykonac dodatkowo na
wlasny koszt nast$puj$ce czynnosci:
1) szkolenie w siedzibie Kupuj^cego w Bydgoszczy - dla 6 osob przez min. 3 godziny w

zakresie obstugi aparatury,
2) podl^czenie aparatury do istniej^cej u Zamawiaj^cego instalacji elektrycznej i wodno-

kanalizacyjnej, z ewentualnym dostosowaniem tych instalacji, ze wszystkimi
niezb^dnymi materiatami, cz^sciami i narz^dziami, do wymagan opisanych w
instrukcji obstugi (montazu) aparatury,

3) dot^czyc do aparatury instrukcje obstugi wj§zyku polskim.
3. Sprzedawca zobowi^zuje sie. zapewnic serwis gwarancyjny aparatury na terenie Polski.
4. Dostarczenie przedmiotu umowy okreslonego w §1 zostanie potwierdzone protokotem

odbioru podpisanym przez przedstawicieli stron w siedzibie Kupuja_cego w dniu jego
dostarczenia.

§3
1. Cena za przedmiot umowy okreslony w §1 wynosi zf (stownie:

)•
2. Cena, o ktorej mowa w ust. 1, obejmuje:

1) wykonanie zobowi^zah, o ktorych mowa w §2 ust. 1-3,
2} obowia,zuja.cy podatek VAT,

3. Kupuja_cy zobowi^zuje si^ do uiszczenia na rzecz Sprzedawcy ceny, o ktorej mowa w
ust. 1, na podstawie faktury VAT wystawionej po podpisaniu protokolu odbioru, o ktorym
mowa w §2 ust. 4, i po wykonaniu czynnosci, o ktorych mowa w §2 ust. 2, w terminie 60
dni od dnia otrzymania faktury VAT przez Kupuj^cego przelewem na konto podane w tej
fakturze.

4. Ustalenie 60-dniowego terminu zapfaty, o ktorym mowa w ust. 3, stosownie do tresci art.
8 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zaptaty w transakcjach handlowych
(Dz.U.poz.403), jest obiektywnie uzasadnione wtasciwoscia, niniejszej umowy, gdyz
srodki na realizacj? niniejszej umowy pochodz^ z dotacji przyznanej przez Wojewodzki
Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - umowa nr DJ
14012/MN-sp z dnia 06.03.2014 r. i pozyskiwane sa. za posrednictwem rezerwy celowej
budzetu pahstwa cz. 83, poz. 59 pod nazwa_ ,,Dofinansowanie zadah z zakresu ochrony
srodowiska i gospodarki wodnej" a zachowanie procedury zwi^zanej z pozyskaniem tych
srodkow wymaga ustalenia terminu zaptaty wynosz^cego 60 dni.

5. Dniem zaptaty b^dzie dzieh obci^zenia rachunku Kupujqcego.
6. Sprzedawca zobowia_zuje si^ do terminowego uregulowania naleznosci podatkowych

(podatek VAT) zwi^zanych z wystawion^ dla Kupujqcego faktury VAT oraz do zapfaty
Kupuja.cemu odszkodowania w przypadku nieprawidiowego wystawienia faktury VAT.

7. Sprzedawca oswiadcza, ze jest/ nie jest ptatnikiem podatku VAT, NIP



§4
1. Sprzedawca oswiadcza, ze przedmiot umowy okreslony w §1 jest nowy fabrycznie - rok

produkcji 2015 - i wolny od wad.
2. Sprzedawca udziela Kupuja^cemu, niezaleznie od uprawnieh z tytuhj r§kojmi, gwarancji

dotycz^cej przedmiotu umowy okreslonego w §1 na okres miesia^ce. Bieg
okresu gwarancji rozpoczyna sie w dniu podpisania protokolu odbioru, o ktorym mowa w
§2 ust. 4.

§5
1. W przypadku opoznienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, o ktorym mowa w §1,

Sprzedawca zobowiazuje sie do zaptaty na rzecz Kupuj^cego kary umownej w wysokosci
1% ceny, o ktorej mowa w §3 ust. 1, za kazdy dzieri opoznienia.

2. Sprzedawca zobowi^zany jest do uiszczenia na rzecz Kupuja_cego kary umownej w
wysokosci 10% ceny, o ktorej mowa w §3 ust.1, w przypadku niewykonania lub
nienalezytego wykonania przez Sprzedawce ktoregokolwiek z obowia.zkow, o ktorych
mowa w §2 ust. 2 i 3.

3. Kupuja^cy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniaja,cego na
zasadach ogolnych w przypadku, gdy poniesie szkode przewyzszajgca. wysokosc
ktorejkolwiek z zastrzezonych kar umownych.

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

§6
Zmiany umowy wymagaja. formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w postaci aneksu.

§7
1. W sprawach nie uregulowanych umowa, maj^ odpowiednie zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory strony poddaja, pod rozstrzygni^cie wfasciwego rzeczowo s^du w
Bydgoszczy.

§8
Umowe sporza.dzono w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, dwa dla Kupuja^cego i jeden
dla Sprzedawcy.

RADCA


