Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Białymstoku
15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3
tel. 85 742 53 78
fax 85 742 21 04
e-mail: kancelaria@wios.bialystok.pl
www.wios.bialystok.pl

Nr postępowania: WA.272.1.2016

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zwana dalej (SIWZ)
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na dostawę materiałów eksploatacyjnych do Laboratorium Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku

ZATWIERDZAM

Białystok, 2 marca 2016 roku
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I.

Zamawiający:

Zamówienia publicznego udziela:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku
15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3
Godziny urzędowania: od 07:15 do 15:15
Punkt Kancelaryjny: pokój nr 3
tel. 85 742 53 78
fax 85 742 21 04
NIP 966 05 90 188
REGON 000162292
e-mail: kancelaria@wios.bialystok.pl

II.

Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z art. 10 i 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r. (Dz. U. 2015 poz.2164 j.t.) zwana dalej pzp.
2.Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
3.Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zastosowane jest pojęcie „ustawa”
lub „ustawa pzp”, bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (.Dz.U. z 2015 r., poz.2164 j.t.)

III.

Opis przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do Laboratorium
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku.

1) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały eksploatacyjne zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
2) Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa
wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.
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2.Słownik Zamówień Publicznych:
Kod CPV:


CPV: 33696300-8

3.Założenia:
1. Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych. Każdy z Wykonawców może
złożyć ofertę na jedną część lub na dwie części zamówienia. Zamawiający dokona
wyboru oferty najkorzystniejszej odrębnie dla każdej z części zamówienia.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie odrębne części:
Część I : FILTRY,SĄCZKI
Część II : MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO SPE
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
7. Zamawiający nie przewiduje stosowania aukcji elektronicznej.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
9. Wszystkie znaki towarowe lub pochodzenie zostały użyte ze względów organizacyjnych w
celu określenia norm i parametrów.
10. Zamawiający przewiduje składanie ofert równoważnych. Wykonawca może zaproponować
produkty równoważne, które będą spełniać wszystkie wymagane parametry, normy i standardy
jakościowe, co produkty określone w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ. Wykonawca składający
ofertę z materiałami równoważnymi musi spełnić warunki określone w niniejszej SIWZ pod
rygorem odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

IV.

Termin wykonania zamówienia:

1.Zamawiający wymaga, aby dostawa stanowiąca przedmiot zamówienia została wykonana w
terminie nieprzekraczającym 50 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.
2.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. Zamawiający przyzna następującą punktację stanowiącą kryterium pozacenowe- termin
realizacji zamówienia opisany w rozdziale VIII „Ocena ofert”.
3.W ramach wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu
zamówienia na własny koszt i ryzyko.
Zamawiający przewiduje trzy miejsca dostawy zamówienia:
-WIOŚ w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 2/3, 15-264 Białystok,
-Delegatura w Łomży, ul. Akademicka 20, 18-402 Łomża
-Delegatura w Suwałkach, ul. Piaskowa 5, 16-400 Suwałki.
4.Dostarczenie przedmiotu zamówienia odbędzie się w godz. 7:15-15:00 w dniach od poniedziałku do
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piątku. O terminie dostawy Wykonawca zobowiązany jest nie później niż 48 godzin przed planowaną
dostawą powiadomić odpowiednio Laboratorium WIOŚ w Białymstoku oraz Pracownie w Łomży i
Suwałkach.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków wraz z wykazem oświadczeń lub dokumentów, jakie
mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:

1)

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; - Zamawiający nie stawia
szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza
spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ)

2)

posiadają wiedzę i doświadczenie; Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w
zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez
złożenie oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ)

3)

dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia; Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie
spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie
oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ)

4)

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr
2 do SIWZ)

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki
określone w ust. 1 pkt 1) - 4) winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców
albo muszą zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców. Ocena spełniania
warunków udziału w postępowaniu nastąpi w formule „spełnia" „ nie spełnia".

3 . W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 1 Wykonawca
ma obowiązek złożyć następujący dokument:
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w ust. 1, które stanowi
załącznik nr 2 do SIWZ
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Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w
ust. 1 na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez
Wykonawcę zostanie dokona na zasadzie: wykonawca spełnia/nie spełnia poszczególne warunki.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie

4.

zamówienia publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art.
24 ust.2 pkt. 5 ustawy p.z.p. 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).

5.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1-6:
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1.

pkt 2-4 i 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

2.

pkt 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy p.z.p.

6.

Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 1 lit. a) i c) oraz pkt 2 powinny być wystawione nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 5
pkt 1 lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.

7.

Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawcę przesłanki braku podstaw do wykluczenia z

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy pzp na podstawie złożonego oświadczenia oraz dokumentów, o których mowa
w ust. 4 i 5. Ocena spełnienia przesłanki braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp
zostanie dokona na zasadzie: wykonawca spełnia / nie spełnia przesłanki braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

8.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może się
zwrócić do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania lub kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.

Obowiązujące zasady!

1.

Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z

oryginałem przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2.

Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale.

3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie
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poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1 - (nie dotyczy pełnomocnictwa), w
przypadku gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwość co
do jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język

4.

polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

VI.

Opis sposobu przygotowania oferty przetargowej:

1.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie, komputerze lub czytelnie inną

trwałą techniką w sposób zapewniający jej czytelność i podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy.
Każda zapisana strona oferty łącznie ze wszystkimi załącznikami powinna być kolejno

3.

ponumerowana.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób umożliwiający

4.

odczytanie błędnego tekstu (przekreślone), parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę
podpisującą ofertę.
Ofertę należy złożyć na druku "FORMULARZ OFERTY"- załącznik nr 4 do SIWZ, bez

5.

nanoszenia jakichkolwiek zmian.
Cena określona w ofercie jest ceną ryczałtową i musi być skalkulowana w sposób

6.

jednoznaczny, bez podziału na wartości zależne od wielkości zamówienia oraz zawierać koszty
wykonania wszystkich pozycji dostawy oraz inne koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu
zamówienia, których poniesienie będzie niezbędne do całkowitego i należytego wykonania tego
przedmiotu zamówienia. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług
(Dz.U. z 2014 r., poz.915) określa sposób informowania o cenach towarów i usług oraz skutki
nieprzestrzegania jej uregulowań.



Cena oferty musi być podana w złotych polskich z dokładnością do drugiego miejsca po
przecinku.



Cena ryczałtowa będzie traktowana jako cena ostateczna i nie będzie podlegać żadnym
negocjacjom.

7.

Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania w złożonej ofercie części zamówienia, której

wykonanie powierzy podwykonawcy. W przypadku nie wskazania części zamówienia, która ma być
realizowana przez podwykonawcę Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana
przez Wykonawcę osobiście.
8.

Wykonawca może zastrzec, że określone informacje zawarte w ofercie nie mogą być

udostępnione innym uczestnikom postępowania. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny
one

być

umieszczone

w

osobnej,

wewnętrznej

kopercie

zatytułowanej:

„TAJEMNICA

PRZEDSIĘBIORSTWA”. Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy ( firmy) oraz adresu, a także
informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
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zawartych w ofertach.
Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna stanowić całość i winna być umieszczona w

9.

zamkniętej i nie prześwitującej kopercie. Koperta z ofertą powinna być opatrzona w dane Wykonawcy
oraz w napis:

"Postępowanie

nr

WA.272.1.2016

-

Oferta

dostawę

na

materiałów

eksploatacyjnych do Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Białymstoku, część……. postępowania, nie otwierać przed
godziną 10:30 dnia 10 marca 2016 roku".
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
11.

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

12.

Oferta złożona po terminie przewidzianym na składanie ofert zostanie zwrócona Wykonawcy

bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

VII.

Odrzucenie oferty:

Oferta zostanie odrzucona w przypadku, jeżeli:
1.

jest niezgodna z ustawą: p.z.p.

2.

jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem

art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy p.z.p.
jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

3.

nieuczciwej konkurencji
4.

zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

5.

została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego lub niezaproszonego do składnia ofert
6.

zawiera błędy w obliczeniu ceny

7.

wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienia

omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy p.z.p.
8.

jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

VIII.

Ocena ofert:

1.

Na podstawie art.91 ust. 2 ustawy Pzp kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne
kryteria

odnoszące

się

do

przedmiotu

zamówienia,

w

szczególności

jakość,

funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne,
serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacji.
2.

W związku z powyższym Zamawiający oceni oferty w oparciu o następujące kryteria:
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WAGA

LP

NAZWA KRYTERIUM

1

CENA

90 %

2

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

10 %

3.

Podana przez Wykonawcę w ofercie cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji prac z
uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także od towarów i usług). Cena musi być podana w
złotych polskich.

4. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium „cena”
Kryterium "Cena" oceniane będzie jak niżej

X

C min
 90 pkt
CO

gdzie:
X

- wartość punktowa ocenianego kryterium

Cmin

- najniższa cena ze złożonych ofert

Co

- cena ocenianej oferty

Założenie:
1)

Punktacja jaką otrzyma Wykonawca w ramach kryterium cena w niniejszym
postępowaniu zostanie ustalona zgodnie ze wzorem określonym powyżej

2)

90% (waga kryterium "Cena") - oznacza, że w postępowaniu można uzyskać
max. 90 pkt w ramach kryterium ceny (90% ze 100 pkt).

3)

Cena ofertowa powinna być wyrażona w walucie polskiej i powinna zawierać
wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz ewentualne bonifikaty.

Sposób obliczania wartości punktowej kryterium „termin realizacji zamówienia”

4.

Kryterium "termin realizacji zamówienia" oceniane będzie jak niżej

X

Tmin
 10 pkt
TO

gdzie:
X

- wartość punktowa ocenianego kryterium

Tmin

- najkrótszy termin realizacji zamówienia ze złożonych ofert
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- termin realizacji zamówienia ocenianej oferty

To

Założenie:
1)

Punktacja jaką otrzyma Wykonawca w ramach kryterium "termin realizacji
zamówienia" w niniejszym postępowaniu zostanie ustalona zgodnie ze wzorem
określonym powyżej

2)

10% (waga kryterium "termin realizacji zamówienia" - oznacza, że w
postępowaniu można uzyskać max. 10 pkt w ramach kryterium "termin realizacji
zamówienia" (10% ze 100 pkt).

Ocena końcowa oferty:
Są to punkty uzyskane za kryterium ”cena” i kryterium „termin realizacji zamówienia”. Maksymalnie
Wykonawca może uzyskać 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje
najniższą cenę i najkrótszy termin realizacji zamówienia.

IX.

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

1.

W niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami w formie

pisemnej.
Zamawiający ustala, że w postępowaniu dopuszczalne jest porozumiewanie się Wykonawców

2.

z Zamawiającym w formie pisemnej, faksem z zastrzeżeniem ust. 3.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz

3.

informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania
Korespondencję należy kierować na adres:

4.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku
15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3
5.

Godziny pracy Zamawiającego są następujące: 07:15 - 15:15.

6.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

w sprawach formalno-prawnych:


Pani Katarzyna Legumina- Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych
katarzyna.legumina@wios.bialystok.pl

w sprawach merytorycznych:


Pan Zbigniew Kaliszewski- Kierownik Laboratorium
zbigniew.kaliszewski@wios.bialystok.pl
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X.

Udzielenie wyjaśnień dotyczących SIWZ i zmiana SIWZ:

1.

Wykonawca może złożyć wniosek do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, nie później

niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert (art. 38 ust. 1
ustawy p.z.p.).
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem

2.

terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po

3.

upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawi wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym

4.

mowa w ust. 1.
Treść wyjaśnień zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez

5.

ujawniania źródeł zapytania (art. 38 ust. 2 ustawy p.z.p.), a jeżeli SIWZ została umieszczona na
stronie internetowej, Zamawiający zamieszcza ją na tej stronie
6.

Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców.

7.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert

zmienić SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie
internetowej, zamieszcza na tej stronie.
Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o

8.

zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający
przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, a jeżeli
specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza informację na tej stronie.
Zgodnie z art. 38 ust. 4a jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o

9.

zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych.

XI.

Wadium:

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie wymaga się wniesienia wadium.

Termin związania ofertą:

XII.

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania
ofert.

XIII.

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać osobiście, lub pocztą - decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego w zaklejonych nieprzeźroczystych kopertach :


w siedzibie Zamawiającego: 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3,



do dnia 10.03.2016 r. do godz. 10:00; w Punkcie Kancelaryjnym WIOŚ w Białymstoku,
pokój nr 11
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XIV.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się


tego samego dnia tj. 10.03.2016 r. o godz. 10:30



w siedzibie Zamawiającego: 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3, w sali konferencyjnej
w budynku Laboratorium WIOŚ w Białymstoku


XV.

Umowa:

1.

Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walucie innej niż PLN.

2.

Zamawiający przewiduje umowę, której wzór stanowi załącznik nr 6 SIWZ.

3.

Na każdą część postępowania zostanie zawarta oddzielna umowa.

4.

Zgodnie z art. 139 i 140 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia:


mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią
inaczej,



umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba, że przepisy
odrębne wymagają formy szczególnej,



jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do
informacji publicznej,



zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie,



jest zawarta na okres wskazany we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej
SIWZ,



podlega unieważnieniu :
a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p.,
b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w
niniejszej SIWZ.

XVI.

Formalności związane z podpisaniem umowy:

1.

Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie

podpisana po uprawomocnieniu się wyników postępowania, tj. w terminie nie krótszym niż 5 dni, z
zastrzeżeniem ust. 2
2.

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego przed upływem

terminu, o którym mowa w ust. 1, w przypadkach przewidzianych w art. 94 ust. 2 ustawy p.z.p.
3.

Podpisanie umowy nastąpi w miejscu i czasie określonym przez Zamawiającego, o czym

Wykonawca zostanie zawiadomiony na piśmie.
4.

Przed

podpisaniem

umowy strony ustalą:

osoby reprezentujące Wykonawcę

oraz

Zamawiającego.
5.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie

zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy p.z.p.
6.
Ustala się, że umowa zostanie podpisana w trzech egzemplarzach - dwa dla Zamawiającego,
jeden dla Wykonawcy.
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XVII.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XVIII. Udostępnianie dokumentacji:
1.

Protokół wraz z załącznikami jest jawny.

2.

Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub

unieważnieniu postępowania z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
3.

Wykonawca może wystąpić z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o udostępnienie

dokumentów (w przypadku ofert - tylko w części nie zastrzeżonej przez Wykonawców), a Zamawiający
określi pisemnie termin i miejsce udostępnienia dokumentacji.

XIX.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej:

1.

Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez

Zamawiającego przepisów ustawy p.z.p., przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI
"środki ochrony prawnej" ustawy p.z.p.
2.

Przepisy dotyczące odwołania zostały zawarte od art. 180 do art. 198 ustawy p.z.p.

3.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania

odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
4.

Przepisy dotyczące skargi do sądu zostały zawarte od art. 198a do art. 198g ustawy p.z.p.

XX.

Załączniki:

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu formularza oferty
Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego Wykonawcy
Załącznik nr 4 Wzór formularza oferty
Załącznik nr 5 Wzór formularza cenowego
Załącznik nr 6 Wzór umowy
Załącznik nr 7 Informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej/ Lista podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej
SIWZ sporządził:

SIWZ zatwierdził:
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Załącznik nr 1
Opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ I
Filtry, sączki

L.p.

Nazwa przedmiotu zamówienia

Jednostka
miary

Ilość

Inne wymagania

1

filtr kwarcowy 100 mm T293

opakowanie

2

nr katalogowy 3.1109100 (420034)
firmy Munktell

2

Filtr membranowy 0,45 µm, 47 mm

opakowanie
(600szt)

2

nr katalogowy HAWG047S6 Millipore

3

Filtr membranowy 0,45 mm HA

opakowanie

2

nr katalogowy HAWP02500 Millipore

4

Filtry kwarcowe QMA 47 mm

opakowanie

1

nr katalogowy 1851-047 firmy
Whatman

5

Filtry membranowe PTFE 0,2µ.

opakowanie
(200 szt.)

1

nr katalogowy 8.08158.0050 firmy
Merck

6

Filtry strzykawkowe (regenerowana
celuloza)

opakowanie
( 500 szt)

1

nr. Kat 1.200196 firmy WITKO

7

Filtry z włókna szklanego śr. 150 mm

opakowanie

3

nr katalogowy 1442-150 firmy
Whatman

8

Gilzy do aparatu Soxtec 24,5*26*60mm

opakowanie
(25 sztuk)

4

nr katalogwy 1522-0018 firmy Tecator

9

Gilzy szklane (z mikro-włókien szklanych
19 x 19 mm

opakowanie

2

nr kat 2814-199 firmy LABO PLUS

10

Gilzy szklane 19x90mm

opakowanie
(25 sztuk)

7

nr katalogowy 2814-199 firmy Whatman

11

Kolumienki szklane , CHROMABOND
Na2SO4/ florisil, 6 ml/2000mg/2000mg
1op/30 szt

opakowanie
(30 sztuk)

5

nr katalogowy Machery-Nagel REF:
730249G, LOT 144.147

12

Lampa UV Milli-Q Century

sztuka

1

nr katalogowy ZMQUVLP01 Millipore

13

Sączki bezfosforanowe

opakowanie
(100 sztuk)

3

nr katalogowy Machery-Nagel MN
616G

14

Sączki ilościowe średnie Ø 15 cm

opakowanie
(100 sztuk)

12

nr katalogowy 978582519 firmy POCH

15

Sączki ilościowe średnie Ø 18,5 cm

opakowanie
(100 sztuk)

8

16

Sączki szklane GF/C Ø4,7cm

opakowanie
(100 szt.)

50

nr katalogowy 1822-047 firmy
Whatman

17

Sączki szklane GF/A Ø4,7cm

opakowanie
(100 sztuk)

9

nr katalogowy 1820-047 firmy
Whatman

14

opakowanie
(100 sztuk)

1

nr katalogowy 1821-047 firmy
Whatman

Sicapent ® ze wskaźnikiem środek
suszący

500 g

8

nr katalogowy 1.00543.0500 firmy
Merck

20

Wkład Progard

sztuka

7

nr katalogowy PROG 00001 Millipore

21

Wkład Quantum

sztuka

4

nr katalogowy QTUM 000IX Millipore

18

Sączki szklane GF/B Ø4,7cm

19

Świadectwo lub certyfikat analityczny, okres ważności co najmniej 2 lata od daty dostawy.
Dostawa wyżej wymienionych odczynników niezbędna w celu spełnienia wymagań jakości i
ciągłości wykonywanych w laboratorium analiz.
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Załącznik nr 1
Opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ II
Materiały eksploatacyjne do SPE

L.p.

1
2

3

Jednostka
miary

Ilość

Kolumienki SPE Florisil/Na2SO4
BAKER

opakowanie
( 15 sztuk)

2

Kolumienki ekstrakcyjne SPE RP18 500 mg/3 ml
Kolumienki ekstrakcyjne,
polipropylenowe ,SPE
CHROMABOND Na2SO4/ florisil ,6
ml 2000mg
1op/30 szt

opakowanie
(30 sztuk)

10

nr katalogowy 1.02.023.0001 firmy
Merck

opakowanie
(30 sztuk)

14

nr katalogowy MANA730249
firmy Labart
nr katalogowy 47-2346-06 firmy
Atlantic

Nazwa przedmiotu zamówienia

4

Speedisk H2O Phobic DVB

opakowanie
(24 sztuki)

6

5

Speedisk octadecyl C18; 50mm

opakowanie
( 20 sztuk)

163

Inne wymagania

nr kat. 7495-18 firmy WITKO

nr katalogowy 8055-06 firmy Baker

Świadectwo lub certyfikat analityczny, okres ważności co najmniej 2 lata od daty dostawy.
Dostawa wyżej wymienionych odczynników niezbędna w celu spełnienia wymagań jakości i
ciągłości wykonywanych w laboratorium analiz.
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Załącznik nr 2 do SIWZ
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Numer postępowania: WA.272.1.2016
ZAMAWIAJĄCY:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku
15-264 Białystok
ul. Ciołkowskiego 2/3

WYKONAWCA:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Stosownie do treści art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2015 poz.2164 j.t.)
1. spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do Laboratorium
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku
2. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności
objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania,
3. posiadam(y) wiedzę i doświadczenie,
4. dysponuje(emy) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia,
5. spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji
ekonomicznej i finansowej,

PODPIS(Y):
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Załącznik nr 3 do SIWZ
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego Wykonawcy
nr postępowania: WA.272.1.2016
OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego Wykonawcy
Oświadczam, że ..........................................................nie podlega wykluczeniu z postępowania
(podpis i pieczątka Wykonawcy)
o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku/(Dz. U. 2015 poz.2164 j.t.), zwanej dalej
„ustawą pzp”.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy pzp postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
wyklucza się:
1)
1a)
2)

(uchylony);
(uchylony);
wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego;

3)

wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)

osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)

spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)

spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
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przestępstwa skarbowego;

7)

spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową,
przestępstwo
przeciwko
środowisku,
przestępstwo
przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w
celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8)

osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;

9)

podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod groźbą kary.

10)

wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku
od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11)

wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką
komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera,
członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia
15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1
roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

.......................................................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)
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Załącznik nr 4 do SIWZ
Wzór formularza oferty

FORMULARZ OFERTY
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do Laboratorium WIOŚ w Białymstoku
Część……..postępowania

Nr nadany sprawie przez Zamawiającego: WA.272.1.2016
1. ZAMAWIAJĄCY:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku
15-264 Białystok
ul. Ciołkowskiego 2/3
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

l.p.

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail
4. JA (MY) NIŻEJ PODPISANY(I) OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
1)
zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
2)
gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ,
wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,
3)
cena mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi
.............................................. PLN (słownie: .........................................................................
PLN) w tym uwzględniono należny podatek VAT w wysokości ................... PLN,
4)
wykonam(y) niniejsze zamówienie w terminie ………………dni od dnia podpisania
umowy oraz akceptuję(emy) 3 miejsca wykonania zamówienia tj. WIOŚ w Białymstoku, ul.
Ciołkowskiego 2/3, 15-264 Białystok, Delegatura w Łomży, ul. Akademicka 20,18-402 Łomża
i Delegatura w Suwałkach, ul. Piaskowa 5, 16-400 Suwałki
5)
do oferty dołączamy wypełniony formularz cenowy
6)
niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert;
7)
akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w załączniku nr 6 do
SIWZ,
8)
koszty dostawy zamówienia ponosi Wykonawca
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9)
w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę
zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez
Zamawiającego,
10)
nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu
udzielenie niniejszej części zamówienia,
11)
nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia
następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom:
l.p.

Nazwa części zamówienia

a)
b)

PODPIS(Y):
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Załącznik nr 5 do SIWZ
Formularz cenowy

CZĘŚĆ I
FILTRY, SĄCZKI
L.p.

1
2
3
4
5

Nazwa przedmiotu zamówienia

8
9
10

Ilość

filtr kwarcowy 100 mm T293

opakowanie

2

Filtr membranowy 0,45 µm, 47 mm

opakowanie
(600szt)

2

Filtr membranowy 0,45 mm HA

opakowanie

2

Filtry kwarcowe QMA 47 mm

opakowanie

1

Filtry strzykawkowe (regenerowana celuloza)

opakowanie
(200 szt.)
opakowanie
( 500 szt)

Filtry z włókna szklanego śr. 150 mm

opakowanie

3

Gilzy do aparatu Soxtec 24,5*26*60mm

opakowanie
(25 sztuk)

4

Gilzy szklane (z mikro-włókien szklanych
19 x 19 mm

opakowanie

2

Gilzy szklane 19x90mm

opakowanie
(25 sztuk)

7

Filtry membranowe PTFE 0,2µ.

6
7

Jednostka
miary

Nr katalogowy proponowanego
towaru i nazwa producenta

1
1
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Cena
netto

Wartość
VAT

Cena brutto

Wartość brutto

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Kolumienki SPE Florisil/Na2SO4 BAKER

opakowanie
( 15 sztuk)

2

Kolumienki ekstrakcyjne SPE RP-18 500mg/3 ml

opakowanie
(50 szt.)

10

opakowanie
(30 sztuk)

14

opakowanie
(30 sztuk)

5

sztuka

1

Kolumienki ekstrakcyjne, polipropylenowe ,SPE
CHROMABOND Na2SO4/ florisil ,6 ml 2000mg
1op/30 szt
Kolumienki szklane , CHROMABOND Na2SO4/
florisil, 6 ml/2000mg/2000mg
1op/30 szt
Lampa UV Milli-Q Century
Sączki bezfosforanowe
Sączki ilościowe średnie Ø 15 cm
Sączki ilościowe średnie Ø 18,5 cm
Sączki szklane GF/C Ø4,7cm
Sączki szklane GF/A Ø4,7cm
Sączki szklane GF/B Ø4,7cm

opakowanie
(100 sztuk)
opakowanie
(100 sztuk)
opakowanie
(100 sztuk)
opakowanie
(100 szt.)
opakowanie
(100 sztuk)
opakowanie
(100 sztuk)

3
12
8
50
9
1

RAZEM:
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Formularz cenowy

CZĘŚĆ II
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO SPE

L.p.

1
2
3
4
5

Nazwa przedmiotu zamówienia
Sicapent ze wskaźnikiem środek suszący

Jednostka
miary

Ilość

500 g

8

Speedisk H2O Phobic DVB

opakowanie
(24 sztuki)

6

Speedisk octadecyl C18; 50mm

opakowanie
( 20 sztuk)

163

Wkład Progard

sztuka

7

Wkład Quantum

sztuka

4

Nr katalogowy proponowanego
towaru i nazwa producenta

RAZEM:
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Cena
netto

Wartość
VAT

Cena brutto

Wartość brutto

Załącznik nr 6 do SIWZ
Wzór umowy

Umowa
zawarta dnia .................................. w Białymstoku
pomiędzy Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Białymstoku;15-264 Białystok, ul.
Ciołkowskiego 2/3, NIP 966-05-90-188, REGON 000162292
reprezentowanym przez: ……………………………………………………………………..
zwanym dalej Zamawiającym,
a
firmą: …………………………………………………………….,
reprezentowaną przez:…………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą.
o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1.Niniejszą umowę zawarto z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz.2164 j.t.)
2.Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie pn.” Dostawa
materiałów eksploatacyjnych do Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Białymstoku w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty dotyczącej części
nr…………postępowania.
3.Integralną część umowy stanowi specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz złożona oferta
Wykonawcy.
4.Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od jakichkolwiek wad prawnych, w tym
wszelkich praw osób trzecich i jakichkolwiek innych obciążeń i zabezpieczeń.
§2
Termin i warunki realizacji zamówienia
1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie o którym mowa w § 2 w terminie
………………………od dnia podpisania umowy.
2.Etykiety na dostarczanych odczynnikach chemicznych, biologicznych i wzorcach będą opisane w języku
polskim.
3.Wraz z odczynnikami chemicznymi, biologicznymi i wzorcami Wykonawca zobowiązany jest dostarczać
świadectwa ich jakości i karty charakterystyki w języku polskim zgodnie z wymaganiami Załącznika II do
rozporządzenia Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku.
4.Przedmiot zamówienia dostarczony Zamawiającemu przez Wykonawcę będzie posiadać co najmniej 2
lata okresu ważności od daty dostawy.
5.W przypadku niedotrzymania terminu dostawy, o których mowa w ust.1 Zamawiający zastrzega prawo
rozwiązania niniejszej umowy. Wykonawcy z tego powodu nie służy żadne odszkodowanie.
6.Przedmiot umowy musi być dostarczony w oryginalnych opakowaniach producenta, opakowania mają
być nienaruszone, posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta oraz znaki identyfikujące
produkt, a w szczególności znak towarowy produktu lub markę producenta.
7.Koszty dostawy ponosi Wykonawca.
8.Wykonawca dostarczy zamówienie do następujących miejsc:
-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.
9.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzenia towaru- zgodności ilości oraz jakości w ciągu 7 dni od
jego przyjęcia. Odbiór jakościowy i ilościowy odbędzie się poprzez podpisanie przez strony protokołu
zdawczo-odbiorczego. Protokół ten będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury. W przypadku
stwierdzenia niekompletności artykułów będących przedmiotem umowy, bądź stwierdzenia podczas
testowania ich wadliwości, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uzupełnienia braku lub
usunięcia stwierdzonej wady, jednak w terminie nie przekraczającym 7 dni, licząc od daty ujawnienia braku
lub wady.
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§3
Osoby odpowiedzialne za nadzór
Do nadzoru za prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy, wyznacza się osoby:
1.ze strony Wykonawcy:…………………………………………………………
2.ze strony Zamawiającego:
 WIOŚ w Białymstoku- Zbigniew Kaliszewski
 Delegatura w Łomży- Bożena Ewa Piątkowska
 Delegatura w Suwałkach- Jerzy Gryczan
§4
Wynagrodzenie Wykonawcy
1.Z tytułu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w
wysokości ..................... zł netto + VAT (tj. .................. zł) czyli łącznie brutto ................ zł (słownie:
....................................... zł).
2.Kwota określona w ust 1 jest ceną ryczałtową i obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia,
o którym mowa w § 2.
3.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy
za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4.Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w
ciągu 30 dni od wystawienia Zamawiającemu faktury VAT
5.Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego.
§5
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
- niedotrzymania przez Wykonawcę terminu dostawy przedmiotu umowy określonego w § 2 niniejszej
umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 za każdy dzień zwłoki,
- zwłoki w usunięciu wad w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 za każdy dzień zwłoki.
- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w
wysokości 10% wartości wynagrodzenia określonego w § 4.
2.Karę, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek
bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania
Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar
umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
3.Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli
poniesiona szkoda przekracza kary umowne.
§6
Postanowienia ogólne
1.W sprawach nieunormowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. 2015 poz.2164 j.t.) i Kodeksu Cywilnego.
2.Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie w
formie pisemnego aneksu, z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu stron.
3.Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest Sąd dla siedziby
Zamawiającego.
4.Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden
dla Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 7 do SIWZ
Informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej/
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

pieczątka firmy
dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do Laboratorium Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku

WA.272.1.2016

Informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej /
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

1

2

1. Składamy listę podmiotów razem z którymi .......................................... należy do tej samej
(oznaczenie Wykonawcy)

grupy kapitałowej w rozumieniu

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i

konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.). W skład grupy kapitałowej wchodzą
następujące podmioty:
1) ...................................................... (nazwa i adres)
2) ......................................................

......................., dnia ............................
Miejscowość

..............................................................................................
(podpis osoby (osób) upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)
3

2. Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. 2015 poz.2164 j.t.)

......................., dnia ............................
Miejscowość

..............................................................................................
(podpis osoby (osób) upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

__________
1
2
3

Niewłaściwe skreślić
Należy wypełnić pozycję 1 w przypadku gdy wykonawca należy do grupy kapitałowej
Należy wypełnić pozycję 2 w przypadku gdy wykonawca nie należy do grupy kapitałowej
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