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SIWZ 
 

FUNDACJA „ Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej”  

z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 66 zwana dalej " Zamawiającym " zaprasza do udziału w 

postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1 

Ustawy o zamówieniach publicznych na: ”Dostawę i montaż analizatora ditlenku siarki  
i kalibratora wielogazowego” zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanych dalej SIWZ. 
Do czynności podejmowanych w trakcie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

Nr. 19 poz.177 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych 

ustawą, przepisy ustawy-Kodeks Cywilny. 

 
1. Opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż analizatora i kalibratora wg specyfikacji 

(CPV nr 33.20.53-13.00 i 33.20.52) 

 
SPECYFIKACJA DOSTAWY do zamówienia publicznego ZP/8/2008 

    
Lp. Urządzenie  Ilość  Słownik 

CPV 
1. Analizator do oznaczania di tlenku siarki referencyjną 

metodą fluorescencji w ultrafiolecie PN-EN 14212 
1 33.20.53-

13.00 
2. Kalibrator wielogazowy 1 33.20.52 

 
 

Szczegółowe parametry techniczne wykonania zamówienia zawiera załącznik 1. 
 
2. Wymagany termin realizacji zamówienia:  

trzy miesiące licząc od daty zawarcia umowy 

 
3. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania 

tych warunków” 
 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy: 
1) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, 
2) dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, 
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia ( art. 24 ust.1 i 2 

ustawy). 
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Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia –nie 
spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach Wykonawcy. 
Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem 
Wykonawcy z postępowania. 
 
4. Informacje o oświadczeniach i dokumentach ,  jakie mają dostarczyć 

wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu. 

 
1) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta 

musi zawierać następujące dokumenty: 
a) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodne z art. 

22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych zał.2), 
b) aktualny wypis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji potwierdzający 

dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem (wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert), 

c) zaświadczenie o uregulowaniu zobowiązań w stosunku do ZUS i Urzędu 
Skarbowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania 
ofert), 

d) certyfikaty zgodności urządzeń z odpowiednimi wymaganiami jakościowymi, 
e) oświadczenie o niezawodnej pracy urządzeń w okresie gwarancji. 

 
 
5. Opis sposobu przygotowania oferty 
 

1)  Oferta musi zawierać: 
a) wypełniony druk oferty cenowej (zał.3), 
b) dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 4 SIWZ). 
 

2) Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
3) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 
4) Oferta i załączniki do oferty musza być podpisane przez upoważnionego(ych) 

przedstawiciela (i) Wykonawcy. 
5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania udzielenia przez Oferentów 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 
6) Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do 

oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami. 
7) Zamawiający zaleca,aby oferta wraz załącznikami była zestawiona w sposób 

uniemożliwiający jej dekompletację. 
8) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osoby 

podpisujące ofertę. 
9) Zamawiający informuje, że zgodnie z artykułem 96 ust.3 Prawo zamówień 

publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne 
i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji 
stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż  
w terminie składania ofert , zastrzegł, że nie mogą być udostępniane. 

10) Oferta musi zawierać cenę netto i brutto lub cenę netto i należny podatek VAT. Cena 
określona przez oferenta jest ważna w czasie trwania umowy i nie będzie podlegała 
zmianom. 

11) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 
12) Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent,  

 z zastrzeżeniem art.93 ust.4 ustawy. 
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6. Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do kontaktu z wykonawcami są: 
 

1. Tomasz Kołakowski tel.058 305 93 72 tomasz.kolakowski@armaag.gda.pl 
 
2. Krystyna Szymańska tel.058 3014884, krystyna@armaag.gda.pl 

 
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 
przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekaz w/w dokumentów drogą 
elektroniczną, pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia pisemnie. Oświadczenia, 
wnioski, zawiadomienia oraz informacje winny być kierowane na adres info@armaag.gda.pl. 
Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich 
wątpliwości związanych z SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje 
zapytania na piśmie pod adres:80-761 Gdańsk, ul. Elbląska 66.Zapytania mogą być 
składane faksem pod numer 0583059372 lub pocztą elektroniczną 
tomasz.kolakowski@armaag.gda.pl pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia 
pisemnie. 
Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane  
z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie 
Zamawiającego nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert. 
Treść zapytania i wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, 
którym doręczono SIWZ bez wskazania źródła zapytania. 
 
 
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania 

ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

 
Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, 
którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. 
W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający 
przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia 
tych zmian w ofertach. 
 
8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
 
9. Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie 

Zamawiającego w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 66. 
 
Kopertę zewnętrzną, nie oznakowaną nazwą Wykonawcy należy zaadresować: 
Fundacja ARMAAG 80-761 Gdańsk ul. Elbląska 66 „Oferta w postępowaniu na dostawę  
i montaż analizatora i kalibratora”, nie otwierać przed dniem  
22 września 2008 godz.1000. 
Koperta wewnętrzna oprócz opisu jak wyżej winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy. 
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi oferent. 
Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim została 
oznakowana. 
Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki i modyfikacje oraz uzupełnienia do 
złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie  
o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. 
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak 
składana oferta tj. w dwóch kopertach ( zewnętrznej i wewnętrznej), odpowiednio 
oznakowanych z dopiskiem „ZAMIANA”. 
 

mailto:tomasz.kolakowski@armaag.gda.pl
mailto:krystyna@armaag.gda.pl
mailto:info@armaag.gda.pl
mailto:tomasz.kolakowski@armaag.gda.pl
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Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 
 
10. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się  

z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia ( wg takich 
samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej 
kopercie „WYCOFANE”. 

 
Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu 
poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie 
będą odczytane 
Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania 
zmian, zostaną dołączone do oferty. 
 
11. Otwarcie ofert nastąpi dnia 22 września 2008 godz.1000, w siedzibie 

Zamawiającego w Gdańsku ul. Elbląska 66. 
 
Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności 
Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle jemu informację z otwarcia ofert na 
pisemny wniosek. 
 
12. Opis sposobu obliczania ceny oferty 
 
Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając cenę urządzenia oraz montażu w systemie 
ARMAAG. 
 
13. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 

i ich znaczeniem: 
 

Lp. Kryterium Znaczenie 
1. Cena analizatora ditlenku siarki z montażem  45 % 
2. Cena kalibratora wielogazowego z montażem 35% 
3. Czas gwarancji analizator 10% 
4. Czas gwarancji kalibrator 10%  

 
Oferty oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych 
przez Zamawiającego w zakresie każdego kryterium. 
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma 
maksymalną ilość punktów. 
Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie 
odpowiednio mniejsza ilość punktów. 
 
14. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana 

wg następujących zasad: 
 
W zakresie każdego kryterium oferta może uzyskać od oceniającego członka Komisji  
10 punktów. 
Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą: 
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Cena analizatora ditlenku siarki z montażem  
 

   najniższa cena ofertowa brutto 
C = ----------------------------------------  x 10 

cena danej oferty brutto 
 

Cena kalibratora wielogazowego z montażem  
najniższa cena ofertowa brutto 

C = ----------------------------------------  x 10 
cena danej oferty brutto 

 
Czas gwarancji 

 
najkrótszy czas gwarancji analizator 

   C = -----------------------------------------------------  x 10 
czas gwarancji dla analizatora z danej oferty  

 
najkrótszy czas gwarancji kalibrator 

   C = -----------------------------------------------------  x 10 
czas gwarancji dla kalibratora z danej oferty  

 

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska najwyższą ilość 
punktów. 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ 
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 
 
Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, 
którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 
Wybranemu Wykonawcy zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy. 
 
15.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy  
  w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
 
Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych przysługują środki ochrony prawnej. 
 
Protest wnosi się w terminie 7 dni o dnia, w którym powzięto lub można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za 
wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się 
z jego treścią. 
 
Protest dotyczący treści ogłoszenia, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie 
przetargu nieograniczonego także dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wnosi się w terminie: 

1) 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 
internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone na 
podstawie art.11 ust.8; 
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Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przed podmiot 
nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art.181 ust.6. 
 
Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego,  
a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych  
i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 
 
Wniesienie protestu możliwe jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 
 
Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się 
wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść 
jednej ze stron i którzy przystąpili do postępowania: 
 

1) w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania; 
2) do upływu terminów, o których mowa w art.180 ust.3, jeżeli protest dotyczy treści 

ogłoszenia lub w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego także 
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia 
protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie  
w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do 
zamawiającego przekazując równocześnie jego kopię wykonawcy wnoszącemu protest. 
 
Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust.3 nie mogą 
następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności zamawiającego wykonane 
zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się  
w wyniku wniesienia protestu. 
 
Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust.3 nie mogą 
następnie wnieść protestu powołując się na te same okoliczności. 
 
Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące: 
 

1) treści ogłoszenia, 
2) postanowień specyfikacji istotnych warunków zaniechania, 
3) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert  

i wyboru najkorzystniejszej oferty – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia i zapytania o cenę, 

 
- w  terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. 

 
Protest inny, niż wymieniony w ust.1 zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego 
wniesienia. 
 
Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach, o których mowa w ust.1 i 2 uznaje się za jego 
oddalenie. 
 
Rozstrzygnięcie protestów wraz z jego uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie  
i terminie wniesienia odwołania zamawiający przekazuje jednocześnie podmiotowi, który 
wniósł protest oraz wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się  
w wyniku wniesienia protestu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie 
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przetargu nieograniczonego, zamieszcza również na stronie internetowej, na której jest 
udostępniana. 
 
Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie. 
 
Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia 
protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego 
kopię zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego 
jest równoznaczne z wniesieniem do Prezesa Urzędu. 
 
Kopię odwołania zamawiający przekazuje jednocześnie wszystkim uczestnikom 
postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, nie później jednak niż w terminie 
2 dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu 
odwoławczym. 
 
Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej do 
czasu otwarcia posiedzenia zespołu arbitrów, wskazując swój interes prawny  
w przystąpieniu i stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się 
Prezesowi Urzędu, przekazując jego kopię zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu 
odwołanie. 
 
Czynności wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego nie mogą 
pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił. 
 
Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia  
17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późń. zm.)  
o sądzie polubownym, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. 
 
Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli uiszczono wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej w dniu 
wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania. 
 
Na wyrok zespołu arbitrów oraz postanowienia zespołu arbitrów kończące postępowanie 
odwoławcze stronom przysługuje skarga do sądu. 
 
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
zamawiającego. 
 
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia zespołu arbitrów, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 
 
Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich 
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o zmianę orzeczenia w całości lub  
w części. 
 
*stosować odpowiednio do danego zamówienia. 
 
 
 
 
 
Szczegółowe warunki zamówienia 
przygotowała Krystyna Szymańska Podpis zamawiającego  
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