SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH
WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. - PRAWO
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.)
1.

Zamawiający:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
ul. Powstańców 41a
40-024 Katowice
Strona www: www.katowice.pios.gov.pl
Adres e-mail: sekretariat@katowice.pios.gov.pl
Godziny urzędowania: pn. - pt.: od godz. 7:30 do godz. 15:30 .

2.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostawa, montaż i podłączenie do systemu zbierania danych 1 szt.
fabrycznie nowego analizatora stężenia tlenków azotu w powietrzu atmosferycznym (kod CPV: 38341500-2
Urządzenia do pomiaru zanieczyszczenia). Analizator zostanie zainstalowany przez Wykonawcę we wskazanej
przez Zamawiającego stacji pomiarowej monitoringu jakości powietrza w województwie śląskim, zgodnie ze
szczegółową specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.
3. Termin realizacji zamówienia: 30 grudnia 2010 r.
4. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O zamówienie mogą ubiegać się oferenci (zwani także wykonawcami), którzy:
- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Podstawą dokonania oceny spełniania warunków ubiegania się o zamówienie jest oświadczenie oferenta o nie
podleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz dokumenty określone w pkt 5 SIWZ.
5.

Informacja o dokumentach jakie ma dostarczyć oferent:
Oferent powinien dostarczyć następujące dokumenty:
1. wypełniony i podpisany załącznik nr 1,
2. Dokumentacja techniczna oferowanego analizatora (opis urządzenia, parametry techniczne, rysunki,
schematy),
3. raport z badań zgodności z normą PN-EN 14211:2005 wykonanych przez organizację certyfikującą (np.
TUV itp.), do oferty należy załączyć całość raportu w formie pliku pdf lub doc oraz w formie drukowanej
część zawierającą wnioski w oryginale i przetłumaczone na język polski
4. oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych - zał. nr 2,
5. wypełniony i podpisany formularz oferty - zał. nr 3,
6. kserokopia potwierdzona przez oferenta aktualnego wyciągu z rejestru przedsiębiorców wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
7. jeżeli formularz oferty i inne dokumenty zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela oferenta
– dokument wykazujący umocowanie osoby podpisującej w/w dokumenty do występowania w imieniu
oferenta,
8. jeżeli składana jest oferta wspólna – dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania partnerów
w postępowaniu o udzielenie zamówienia i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6. Informacje dotyczące sposobu przygotowania ofert:
1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
oferenta w zakresie jego praw majątkowych.
2. Oferty składane są w jednym egzemplarzu.
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3. Oferenci składają ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę
podpisującą ofertę.
7. Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.
7. Opis kryteriów i sposobu oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców:
Złożone oferty oceniane będą wg kryterium ceny. Oferta z najniższą ceną otrzyma od każdego członka komisji
przetargowej 100 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów obliczoną według wzoru: najniższa
oferowana cena/cena badanej oferty x 100. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą
liczbę punktów.
8.
1.
2.
9.

Sposób obliczania ceny oferty:
Oferta musi zawierać cenę całkowitą brutto całości zamówienia.
Cena musi być podana w złotych polskich.
Miejsce i termin składania ofert:

1. Oferent winien złożyć ofertę w zaklejonej kopercie, zaadresowanej:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
ul. Powstańców 41a
40 – 024 Katowice

i oznaczonej:
„Analizator NOx 2010”
2.

Ofertę należy złożyć w:
Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska
Katowice, ul. Powstańców 41a
w sekretariacie /VI piętro/ pok. 606
do dnia 02.12.2010r. do godz. 11:00

Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby zamawiającego. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona
bez otwierania.
10.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów; osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

1. Pracownikiem zamawiającego upoważnionym do kontaktów z oferentami jest:
Piotr Caban - sprawy merytoryczne, , tel. 032/ 20 77 975 w godz. 8.00 - 15.00,
Roman Cisek- sprawy proceduralne, tel. 032/20 77 845 fax: 032 251 55 54 w godz. 8.00 - 15.00.
2. Zamawiający wymaga, aby wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane były
do Zamawiającego w języku polskim w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona na żądanie
drugiej strony. Jeżeli Zamawiający lub Oferent przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje
faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
11.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12.

Informacja o trybie otwarcia i sposobie oceny ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.12.2010r. o godz. 11:30
w siedzibie WIOŚ w Katowicach
ul. Powstańców 41a sala konferencyjna – III piętro pok. 308 .

1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa zamawiającego. Otwarcie ofert jest jawne i następuje
bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.
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Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy oferentów, a także informacje dotyczące ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
2. Informacje, o których mowa w pkt 1, przekazuje się niezwłocznie oferentom, którzy nie byli obecni przy
otwarciu ofert, na ich wniosek.
3. Za odrzuconą uznaje się ofertę złożoną przez oferenta podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy –
Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich oferentów o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne.
5. Zamawiający może żądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zamawiający poprawia w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie,
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, z
zastrzeżeniem art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
13. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1.Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta z zachowaniem
formy pisemnej z wynagrodzeniem równym cenie ofertowej podanej przez Wykonawcę.
2.Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy poda Zamawiającemu:
• aktualny numer konta bankowego,
• adres poczty elektronicznej i strony internetowej (o ile taką posiada).
3.Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty
faksem lub drogą elektroniczną, nie później jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą, z zastrzeżeniem
art. 94 ust. 2 pkt.1a ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybiera ofertę
spośród pozostałych nieodrzuconych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki,
o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
14. Wzór umowy
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, zawiera załącznik nr 4 do SIWZ –
Wzór umowy.
15. Środki ochrony prawnej przysługujące oferentowi
W postępowaniu o zamówienie przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
Załączniki:
1. Specyfikacja techniczna – zał. nr 1,
2. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1
ustawy Prawo zamówień publicznych – zał. nr 2,
3. Formularz ofertowy – zał. nr 3,
4. Wzór umowy – zał. nr 4.
Specyfikację zatwierdził
..............................................
Katowice, 22.11.2010 r.
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