OGŁOSZENIE
o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 2 marca 2016 roku pod numerem 46678 - 2016
1.Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku z siedzibą w 15-264
Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3.
tel. 085 742 53 78, fax. 085 742 21 04, e-mail : kancelaria@wios.bialystok.pl
2.Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
3.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej
www.wios.bialystok.pl
4.Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do Laboratorium
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku.
5.Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych:
Część I Filtry, sączki
Część II Materiały eksploatacyjne do SPE
Zgodnie z opisem znajdującym się w załączniku nr 1 do SIWZ.
6.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7.Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
8.Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
9.Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
10.Zamawiający nie przewiduje stosowania aukcji elektronicznej.
11.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
12.Wszystkie znaki towarowe lub pochodzenie zostały użyte ze względów organizacyjnych w celu
określenia norm i parametrów.
13.Zamawiający przewiduje składanie ofert równoważnych.
14.Koszty dostawy ponosi Wykonawca.
Zamawiający przewiduje trzy miejsca dostawy zamówienia:
-WIOŚ w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 2/3, 15-264 Białystok,

-Delegatura w Łomży, ul. Akademicka 20, 18-400 Łomża,
-Delegatura w Suwałkach, ul. Piaskowa 5, 16-400 Suwałki.

15.Warunki i wymagania stawiane Wykonawcom.
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:


posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;



posiadania wiedzy i doświadczenia;



dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;



sytuacji ekonomicznej i finansowej.

16.Oświadczenie, jakie Zamawiający żąda od Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych; załącznik nr 2 do SIWZ

17. W celu wykazania braków podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Prawo
zamówień publicznych Zamawiający żąda dołączenia do oferty:
1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p. druk oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej,

jeżeli

odrębne

przepisy

wymagają

wpisu

do

rejestru lub ewidencji , w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert
3. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
4. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8 ustawy p.z.p., wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
6. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
9 ustawy p.z.p. wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy
p.z.p. Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 7 do
SIWZ).

18.Wymagany termin realizacji zamówienia:
Zamawiający wymaga, aby dostawa stanowiąca przedmiot zamówienia została wykonana w
terminie nieprzekraczającym 50 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.
Wykonawcy, którzy zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem, są w stanie wykonać przedmiot
zamówienia w terminie krótszym niż wyznaczony powyżej mogą zaproponować odpowiednio krótsze
terminy.

19.Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej będą:
- cena- 90%
- termin realizacji zamówienia- 10%
20.Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w Punkcie Kancelaryjnym WIOŚ w
Białymstoku; pokój nr 11- do dnia 10 marca 2016 r. do godz.10.00.

21.Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, w sali konferencyjnej Laboratorium w dniu
10 marca 2016 r. o godz. 10.30

22.Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.

