WOJEWÓDZKI
INSPEKTORAT
OCHRONY
ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

AT.272.23.2012

Katowice, 17.08.2012r.

DOSTAWA 14 SZT. AUTOMATYCZNYCH ANALIZATORÓW STĘŻEŃ ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA
DLA WIOŚ KATOWICE
Numer ogłoszenia BZP: 304288 - 2012; data zamieszczenia: 17.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach , ul. Powstańców 41a,
40-024 Katowice, woj. śląskie.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.katowice.pios.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA 14 SZT. AUTOMATYCZNYCH
ANALIZATORÓW STĘŻEŃ ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA DLA WIOŚ KATOWICE.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
dostawa, montaż i podłączenie do systemów zbierania danych 14 szt. fabrycznie nowych automatycznych
analizatorów stężeń zanieczyszczeń powietrza wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych w tym:
ZADANIE A. - analizator stężenia dwutlenku siarki - 8 szt. ZADANIE B. - analizator stężenia tlenku węgla 4 szt. ZADANIE C. - analizator stężenia benzenu - 2 szt. Analizatory zostaną zainstalowane przez
Wykonawcę we wskazanych przez Zamawiającego stacjach pomiarowych monitoringu jakości powietrza
w województwie śląskim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji
technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.34.15.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 05.12.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Wadium wnosi się przed
upływem terminu składania ofert. 3. Wysokość wadium wynosi: dla ZADANIA A : 5600 zł (pięć tysięcy
sześćset zł) dla ZADANIA B : 2400 zł (dwa tysiące czterysta zł) dla ZADANIA C : 3200 zł (trzy tysiące

dwieście zł) 4. Wykonawca, który nie wniósł wadium, zostaje wykluczony z postępowania, a jego ofertę
uznaje się za odrzuconą. 5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu
składania ofert. 6. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form: 1) pieniądzu; 2)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach
ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007
r. nr 42, poz. 275
III.2) ZALICZKI
•

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

•

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia na
podstawie oświadczenia o spełnianiu przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy Pzp;16.3. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania
warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów przedkłada pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

•

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia na
podstawie oświadczenia o spełnianiu przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy Pzp;16.3. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania
warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów przedkłada pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

•

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia na
podstawie oświadczenia o spełnianiu przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy Pzp;16.3. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania
warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów przedkłada pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia na
podstawie oświadczenia o spełnianiu przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy Pzp;16.3. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania
warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów przedkłada pisemne

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
•

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
należy przedłożyć:

•

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

•

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób
fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
•

•

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert
•

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.katowice.pios.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska, 40-024 Katowice, ul. Powstańców 41a.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
27.09.2012 godzina 11:00, miejsce: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, 40-024 Katowice, ul.
Powstańców 41a sekretariat pok. 606 VI piętro.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków
Unii Europejskiej: Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 pt.
Doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem, poprzez zakup i modernizację sprzętu pomiarowobadawczego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: tak

