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 2007 r., Dz.U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)
Przedmiot zamówienia:
Sprzedaż i dostarczenie szkła laboratoryjnego i innych przedmiotów użytku laboratoryjnego do
laboratoriów Delegatur Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Częstochowie i w
Bielsku Białej.
I. Zamawiający
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Powstańców 41A
40-024 Katowice
Strona internetowa: http:www.katowice.pios.gov.pl
E-mail : sekretariat@katowice.pios.gov.pl
Godziny urzędowania: dni robocze 7.30 do 15.30
II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego.
III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie szkła laboratoryjnego i innych przedmiotów
użytku laboratoryjnego do laboratoriów Delegatur Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Częstochowie przy ul. Rząsawskiej 24/28 i w Bielsku Białej przy ul Partyzantów 117.
(CPV: 33793000-5 Laboratoryjne wyroby szklane, 38437000-7 Pipety i akcesoria szklane, 392257002 Butelki, słoiki i flakoniki, 39241000-3 Noże i nożyczki, 39711361-7 Kuchenki elektryczne,
39711362-4 Kuchenki mikrofalowe).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
IV. Części zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
V. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
VI. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VII. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia – od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2010 r.
VIII. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:
1)
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

2)
posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3)
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4)
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
IX. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunku udziału w postępowaniu, wykonawca składa
następujące dokumenty:
1. Dokumenty wymagane:
a) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3a, formularz cenowy z
wykorzystaniem wzoru – załącznik 3b,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,
c) dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów
prawa lub innych dokumentów rejestrowych – w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii,
d) koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji,
zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym
zamówieniem,
e) oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 PZP i
niepodleganiu wykluczeniu z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2,
2. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
W przypadku składania oferty wspólnej dodatkowo należy załączyć dokument ustanawiający
pełnomocnika do reprezentowania partnerów w postępowaniu o udzielenie zamówienia i do zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego – w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
Dokument ustanawiający pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli
każdego z partnerów.
3. Z zastrzeżeniem ust. 1 lit c) oraz ust. 2, dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i oferenci przekazują pisemnie
lub faksem. Oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą faksu uważać się będzie za
złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie
potwierdzona na piśmie na żądanie drugiej strony. Jeżeli Zamawiający lub oferent przekazują
dokumenty lub informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt
ich otrzymania.
Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie lub faxem i
skierowane na adres:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
ul. Powstańców 41A
40-024 Katowice
faksem: nr faksu 32/251 55 54
e-mail :sekretariat@katowice.pios.gov.pl

XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami: Osobami
uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
a) Roman Winter
b) Wiesława Piskorz

tel. 34 3643512 w godz. 7.00 - 15.00
tel 33 8124492 w godz. 7.30 - 15.30

XII. Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
XIII. Termin związania ofertą
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
XIV. Opis przygotowania oferty
1.
Przygotowanie oferty
1)
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
2)
Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3)
Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
4)
Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania
firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz
przepisami prawa.
5)
Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy, należy dołączyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii dokument
stwierdzający właściwe umocowanie prawne, o ile umocowanie to nie wynika z przepisów prawa lub
innych dokumentów rejestrowych.
6)
Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o
których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
7)
Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz
dane.
8)
Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
9)
Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
możliwość dekompletacji zawartości oferty.
2.
Oferta wspólna
W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:
Wraz z ofertą winna być przedłożona kopia umowy lub inny dokument potwierdzający zawarcie
konsorcjum / spółki cywilnej, podpisane przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki
została zawarta umowa konsorcjum, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia
Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela / partnera
wiodącego
Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie
upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty
Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w
imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji
kontraktu - do oferty należy załączyć oświadczenie
Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązań
3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty
3.1 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w:

Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska
w Katowicach
ul. Powstańców 41A
40-024 Katowice
w sekretariacie
3.2 Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
siedziby zamawiającego
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Powstańców 41A
40-024 Katowice
3.3 Oznakowane następująco:
„SZKŁO i AKCESORIA LABORATORYJNE 2010”
XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać w:
Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska
w Katowicach
40-024 Katowice
ul. Powstańców 41A, sekretariat pok. nr. 606, VI piętro.
do dnia 27.08.2010 do godz. 11:00
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do
wniesienia protestu.
2. Miejsce otwarcia ofert:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Katowicach
40-024 Katowice,
ul. Powstańców 41A, pokój 308, III piętro.
27.08.2010 o godz.11.30
XVI. Opis sposobu obliczenia ceny
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z
wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia.
Cena może być tylko jedna.
XVII. Kryteria oceny oferty
Złożone oferty oceniane będą wg kryterium ceny. Oferta z najniższą ceną otrzyma od każdego członka
komisji przetargowej 100 punktów. Pozostałe oferty otrzymają od każdego członka komisji
przetargowej liczbę punktów obliczoną według wzoru: najniższa oferowana cena/cena badanej oferty
x 100. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
XVIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XIX. Warunki umowy
Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.
XX. Środki ochrony prawnej
W postępowaniu o zamówienie przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
XXI. Ogłoszenia wyników przetargu
Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych
oraz w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: www.portal.uzp.pl. Niezależnie od
ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne
zostaną powiadomieni w formie pisemnej.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz Kodeks cywilny.
XXIII. Załączniki
Załączniki do specyfikacji:
1. Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1
2. Oświadczenie spełniania wymogów zgodnie z art. 22 PZP - zał. nr 2
3. Formularz ofertowy zał. nr 3a
4. Formularz cenowy zał. nr 3b
5. Wzór umowy zał. nr 4
Katowice 16.08.2010r.
ZATWIERDZAM

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach

