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Ogłoszenie nr 1/2016  z dnia 27.10.2016 r. 
 
 
Gdańsk: Przedmiotem  zamówienia jest „Zakup mieszanin gazów wzorcowych wraz z dzierżawą 21 

szt. butli na okres 24 miesięcy”  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawa 

 
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  nie 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji 

Gdańskiej  

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

(jeżeli dotyczy): www.armaag.gda.pl/zamowienia_publiczne 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zamawiającym jest: Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery 
Aglomeracji Gdańskiej „ARMAAG” Adres: ul. Brzozowa 15A  80-243 Gdańsk  
NIP: 583-652-25-13 Telefon: -i-48 58 3014884, Fax: +483014884 wewn.33. 
Godziny pracy zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 
I.2) KOMUNIKACJA:  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia www.armaag.gda.pl/zamowienia_publiczne 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: elektronicznie nie  

Wymagane jest przesłanie ofert w inny sposób: tak   

Inny sposób: pisemnie Adres: Fundacja ARMAAG ul. Brzozowa 15A,80-243 Gdańsk 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są 

ogólnie dostępne nie   

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest „Zakup 

mieszanin gazów wzorcowych wraz z dzierżawą 21 szt. butli na okres 24 miesięcy”  Numer 

referencyjny: ZP17/2016. 

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawa 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  

Zamówienie podzielone jest na części:  nie 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań).  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w 

SIWZ. 

II.5) Główny kod CPV: 24.10.00.00-5 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):   

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub w art. 134 
ust. 6 pkt. 3 ustawy Pzp: nie  

Gdańsk

FUNDACJA ARMAAG 
Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery  

Aglomeracji Gdańskiej 

www.armaag.gda.pl   info@armaag.gda.pl  
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II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa 

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: Okres w miesiącach: 

min.24 

II.9) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów Określenie warunków: Spełnienie wymagań w zakresie polskich norm 

przenoszących normy europejskie. Zamawiający ocenę spełnienia tego warunku opiera na podstawie 

tabeli zgodności wypełnionej przez Oferenta.   

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą 

ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki w postępowaniu dotyczące zdolności 

finansowej lub ekonomicznej. Informacje dodatkowe: Wykonawca złoży stosowne oświadczenie.  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą 

ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące 

zdolności technicznej lub zawodowej: a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. Wykonawca  

wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym 

okresie, dostarczył co najmniej 2 dostawy w łącznej ilości co najmniej 10 butli certyfikowanych z 

mieszanką gazów: SO2 + NO w azocie, C+CO2 w azocie, CO w azocie, NO w azocie  

i w  powietrzu syntetycznym (benzen + toluen + etylobenzen+ m, p, o xylen) wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawa została 

wykonana oraz załączy dowody potwierdzające, że dostawa została wykonana należycie. 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak  
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  podstawa wykluczenia 
określona w art. 24 ust. 1 pkt. 13–23, a także ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.  
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO 

POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  tak  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, 

O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1,3 USTAWY PZP: Zamawiający przed udzieleniem 

zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń 

lub dokumentów:  

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku 

podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 Pzp. ust. 5 pkt. 1.  

2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności, że uzyskał przewidziane prawem 
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zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu;  

3. Aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat  tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu;  

4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 

pkt.14,15  i 21 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

5. W  celu potwierdzenia niepodlegania wykluczenia z postępowania wykonawca polegający na 

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp, o 

których mowa w pkt. VI ust. 3 SIWZ, zobowiązany jest przedłożyć dokument, o którym mowa w 

pkt. 1 w odniesieniu do tych podmiotów.  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT. 2 USTAWY PZP  

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni wykazu dostaw 

wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w 

okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 

na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, określających czy te 

dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, sporządzonego według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ; Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego  dostawy były wykonywane, a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów 

– oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych. Referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

2) w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP 

wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych 

w art. 22 a ustawy Pzp, o których mowa w pkt. VI ust. 3 SIWZ, zobowiązany jest przedłożyć 

dokument, o którym mowa w pkt. VII ust. 6 pkt. 1 SIWZ w odniesieniu do tych podmiotów.  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt. III.3) - III.5)  

Do oferty należy dołączyć w szczególności: - Formularz ofertowy wypełniony zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, - Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. XI (jeżeli dotyczy),  

SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1)OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 
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 IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych: nie  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 
dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:  nie  Informacje dodatkowe:  
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  nie  
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:  nie 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 

Liczba wykonawców    
Przewidywana minimalna liczba wykonawców   
Maksymalna liczba wykonawców     
Kryteria selekcji wykonawców:  
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie  
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
 IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria  
Kryteria    Znaczenie 
Cena oferty brutto          60  
Stabilność mieszanki      40 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  
nie  
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać 
wszystkie oferty:  
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
IV.4) Licytacja elektroniczna   
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

1.Zamawiający może udzielić wykonawcy dodatkowego terminu wykonania pracy w przypadku, gdy 
wyłączną przyczyną braku możliwości dotrzymania terminu wykonania umowy jest działanie siły 
wyższej.  
2.Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności niezależnych 
od Stron, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie przez Strony zobowiązań 
określonych niniejszą umową, a których dana Strona nie mogła przewidzieć, zapobiec im, ani ich 
przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności.  
3. W przypadku naruszenia terminu realizacji pracy określonego w umowie przez jedną ze Stron z 
przyczyny działania siły wyższej Strona, której dotyczy działanie siły wyższej zobowiązana jest 
poinformować drugą Stronę na piśmie o wystąpieniu siły wyższej, ze wskazaniem przewidywanego 
czasu trwania przeszkody w wykonaniu umowy.  
4.Po zaakceptowaniu przez Stronę, której nie dotyczy działanie siły wyższej, czasu trwania 
przeszkody w wykonaniu umowy z powodu działania siły wyższej, za zgodą Stron może nastąpić 
zmiana terminu realizacji pracy poprzez podpisanie przez Strony aneksu do umowy wraz z 
podaniem: przyczyny siły wyższej, czasu jej trwania, nowego terminu realizacji pracy po usunięciu 
działania siły wyższej.,  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  Data: 
03.11.2016, godzina: 11:00.   






