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ROZDZIAŁ 1 ZAMAWIAJĄCY 
 
1.1. Zamawiającym jest: FUNDACJA „Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery 

Aglomeracji Gdańskiej” ARMAAG ul. Brzozowa 15A, 80-243 Gdańsk  
Konto bankowe: BRE BANK S.A O/Gdańsk  86 1140 1065 0000  2638 8600 1001.  
NIP 583-25-13-652, KRS 0000108420 
tel. (58) 3014884 
fax (58) 3059372 
strona www.armaag.gda.pl 

1.2. Godziny urzędowania 800 – 1600 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od 
pracy) 

 

ROZDZIAŁ 2 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 
125.000 euro.  

 

ROZDZIAŁ 3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
3.1 Dostawa i montaż ANALIZATORA OZONU I ANALIZATORA PYŁU ZAWIESZONEGO PM1, 

PM2,5, PM10 , Z WYMAGANYM OSPRZĘTEM I SZKOLENIEM. 
CPV 38341500-2, 38341500-2. 

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmujący: wymagania techniczne, czas 
gwarancji, szkolenia i dokumentację. zawarty jest w załączniku Nr1 

3.3. Wykonawca zobowiązany będzie do: 
• dostawy i montażu analizatora ozonu do stacji AM5 w Gdańsku przy ulicy 

Ostrzyckiej, 
o dostawy i montażu analizatora pyłu zawieszonego PM1, PM2,5, PM10 do 

stacji AM7 w Tczewie przy ulicy Targowej, 
• szkolenia personelu, 
• dostarczenia dokumentacji. 

3.4. Miejsce wykonania umowy: Gdańsk ulica Brzozowa 15A 
3.5. Wykonawca udzieli na dostarczone urządzenia gwarancji nie krótszej niż 24 miesiące. 
3.6 Warunki serwisu w okresie gwarancyjnym:  

• wszystkie koszty związane z wykonywaniem napraw gwarancyjnych, w tym 
koszty przyjazdu serwisanta i transportu do Dostawcy (serwisu) oraz dowóz 
przedmiotu umowy do Zamawiającego po naprawie - obciążają Dostawcę, 

• jeżeli w okresie udzielonej przez Dostawcę gwarancji na dostarczone 
urządzenie ta sama jego część (moduł) będzie trzykrotnie naprawiany, a 
urządzenie będzie wykazywało wady uniemożliwiające jego użytkowanie 
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo żądać wymiany tego 
urządzenia na nowe, identyczne wolne od wad, a Dostawca ma obowiązek, 
wynikający z niniejszej umowy, urządzenie dostarczyć, 

• jeżeli wskazany przez Dostawcę serwis nie usunie zgłoszonej pisemnie awarii  
w ciągu 7 dni, Zamawiający ma prawo ponownie wezwać go pisemnie i 
określić termin usunięcia awarii. Jeżeli ujawnione wady nadal nie zostaną 
usunięte w żądanym terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu 
Dostawcy zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Dostawcy, 

o w przypadku awarii urządzenia naprawa w miejscu instalacji lub wymiana na 
urządzenie zastępcze na okres naprawy, 

3.7 Po okresie gwarancji Dostawca zapewni świadczenie usług w zakresie napraw 
serwisowania przedmiotu umowy oraz dostaw części i materiałów eksploatacyjnych 
przez okres, co najmniej 10 lat. 
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ROZDZIAŁ 4 INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH 
POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DSTAWY 
WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

 
W celu potwierdzenia, że usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez 
zamawiającego, Zamawiający żąda: 

 
4.1` Certyfikatu zgodności analizatora ozonu z normą PN-EN 14625 październik 2005. 

Jakość powietrza atmosferycznego. Standardowa metoda pomiaru stężenia ozonu z 
zastosowaniem fotometrii UV lub równoważną. 

4.2 Certyfikatu zgodności analizatora pyłu z normą PN-EN 12341. lub równoważną. 
 

ROZDZIAŁ 5 OFERTY WARIANTOWE 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

 

ROZDZIAŁ 6 INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH 
UZUPEŁNIAJĄCYCH 

 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.  

 

ROZDZIAŁ 7 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
7.1  W przypadku analizatora ozonu - w terminie 4 tygodni od daty podpisania umowy 
7.2  W przypadku analizatora pyłu –analizator ma być dostarczony  

i zamontowany w rackach na stacji AM7 w Tczewie przy ulicy Targowej do dnia 
18.12.2010 

 
ROZDZIAŁ 8 WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, KTÓRE WYKONAWCY MUSZĄ DOSTARCZYĆ W CELU 
POTWIERDZENIA, ŻE NIEPODLEGAJĄ WYKLUCZENIU 

 
8.1  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 Ustawy. 
8.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 
Wykonawca winien złożyć: 

8.2.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (o treści 
odpowiadającej załącznikowi nr 3), 

8.2.2 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 Pzp, wystawiony 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 Pzp (znajdujące się w załączniku nr 3), 

8.2.3 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

8.2.4 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
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właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, 

8.3 Zamawiający wykluczy Wykonawcę również w przypadku, kiedy w trakcie 
postępowania wystąpią przesłanki art. 24 ust. 2 Pzp. 

8.4 W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o 
udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenie i dokumenty, muszą być złożone 
przez każdego Wykonawcę.  

8.5 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, mają zastosowanie postanowienia §4 Rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 
składane (Dz.U. nr 226 poz. 1817). 

 
 

ROZDZIAŁ 9 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 
9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki udziału w postępowaniu: 
9.1.1 znajdują się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia tzn.: 
- posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę 
nie niższą niż 250 000 zł. 

9.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że 
warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z 
tym że żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. 

9.3. Nie spełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem 
wykonawcy. 

 
ROZDZIAŁ 10 WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, KTÓRE MUSZĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
10.1 W celu wykazania spełniania wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału 

w postępowaniu, Wykonawca winien złożyć, w zakresie niezbędnym do wykazania 
ich spełniania, następujące dokumenty: 

10.1.1 Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu wymaganych przez Zamawiającego 
warunków udziału w postępowaniu (znajdujące się w Formularzu ofertowym). 

10.1.2 Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 250000zł. 
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o 
udzielenie zamówienia, wymagany dokument może być złożony wspólnie lub 
oddzielnie przez każdego wykonawcę na łączną kwotę nie niższą niż 250 000 zł.dla 
wszystkich wykonawców. 

 
ROZDZIAŁ 11 DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ 
 
11.1 Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien złożyć ofertę, której zawartość 

stanowić będzie wypełniony formularz oferty - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 
2  
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o 
udzielenie zamówienia, wykonawcy składają jeden formularz ofertowy oraz  formularz 
cenowy. 
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11.2 Wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć: 
11.2.1. Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami Rozdziału 4, 

Rozdziału 8 i Rozdziału 10 SIWZ.  
11.2.2. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie 

o udzielenie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 
23 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

11.2.3. W przypadku gdy formularz ofertowy lub załączone do niego dokumenty są 
podpisane przez osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy 
nie wynika z wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji działalności 
gospodarczej, do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo w 
oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 

 
ROZDZIAŁ 12 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
12.1 Oferta winna być sporządzona w języku polskim. 
12.2 Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
12.3 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
12.4 Formularz ofertowy oraz inne oświadczenia winne być ostemplowane pieczątką 

firmową oraz podpisane i opieczętowane pieczątką imienną przez właściwe osoby do 
reprezentowania Wykonawcy. 

12.5 Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte – zszyte w sposób 
uniemożliwiający ich dekompletację. 

12.6 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym przypadkowe 
zapoznanie się z treścią oferty przed terminem otwarcia ofert. 

12.7  Oferta winna być złożona w opieczętowanej pieczątką firmową w kopercie 
oznaczonej następująco: 
 

Fundacja ARMAAG ul. Brzozowa 15A 80-243 Gdańsk 
Przetarg nieograniczony na usługę na  DOSTAWĘ I MONTAŻ ANALIZATORA OZONU  
I ANALIZATORA PYŁU ZAWIESZONEGO PM1, PM2,5, PM10 , Z WYMAGANYM OSPRZĘTEM  
I SZKOLENIEM.” Nie otwierać przed 26 listopada 2010 r. godz. 1000”.  
 
12.8 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi 

Wykonawca. 
12.9 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
12.10 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 
Zmiana lub wycofanie oferty powinny znaleźć się w zamkniętej kopercie odpowiednio 
oznaczonej „Zmiana” lub „Wycofanie”, i opisane jak w pkt. 13.7. 

12.11 Dokumenty nie będące oryginałami powinny być poświadczone za zgodność z 
oryginałem przez osoby właściwe do reprezentowania Wykonawcy.  

12.12 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku podmiotów na zasobach, na których polega Wykonawca, kopie 
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów powinny być 
poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 

12.13 Zamawiający może żądać przedstawienia w wyznaczonym przez siebie terminie 
oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy złożona przez 
Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 
prawdziwości. 

12.14 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 
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ROZDZIAŁ 13 IINFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I 
DOKUMENTÓW 

 
13.1 W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą 
elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na 
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

13.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, 
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści 
specyfikacji wpłynie po upływie terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści 
specyfikacji lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania 
ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji. 

13.3. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy 
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania 
ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych 
warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej. 

13.4. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców. 
 

ROZDZIAŁ 14 OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
 

• Tomasz Waszczyk tel.583014884 wewn. 27 tomasz.waszczyk@armaag.gda.pl 
w zastępstwie:  
• Krystyna SZymańska tel.583014884 wewn. 21krystyna@armaag.gda.pl 
 

 
ROZDZIAŁ 15 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
15.1. Termin związania ofertą wynosi 30dni. 
15.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 
 

ROZDZIAŁ 16 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
16..1. Ofertę należy złożyć do dnia 26 listopada 2010 r., godz. 930 w siedzibie 

Zamawiającego: Fundacja ARMAAG ul. Brzozowa 15A 80-243 Gdańsk 
16..2. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26 listopada 2010 r., godz. 1000 w  

siedzibie Zamawiającego ul. Brzozowa 15A 80-243 Gdańsk 
16..3. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą, np. pocztą kurierską, 

o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do 
Zamawiającego. 

16..4. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie. 
 
 
 
 
 

mailto:tomasz.waszczyk@armaag.gda.pl
mailto:krystyna@armaag.gda.pl
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ROZDZIAŁ 17 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 
17.1. Cenę oferty należy podać w wartości brutto.  
17.2. Cenę oferty należy ustalić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 
17.3. Cena za wykonanie dostawy nie ulegnie zmianie w przypadku zmiany ustawowej 

stawki podatku VAT. 
17.4. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz 

wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu 
wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z 
prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia.  

17.5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w 
zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu 
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
ROZDZIAŁ 18 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 
KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 

 
18.1. Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego 

wagą: 
kryterium:  cena oferty brutto - waga 100 %. 

 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.  
 
ROZDZIAŁ 19 INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
19.1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana  

zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem.  
19.2. Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych w projekcie umowy, 

który stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji. 
19.3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało faksem lub drogą elektroniczną.  

19.4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 
upływem terminów, o których mowa w pkt. 19.3, jeżeli: 

>  złożono tylko jedną ofertę, 
> nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego  

19.5. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa 
regulująca zasady współpracy uczestników postępowania.  

19.6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.  
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ROZDZIAŁ 20 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Wykonawcy lub innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony 
prawnej określone w dziale VI tej ustawy.  
 
 
ROZDZIAŁ 21 INNE POSTANOWIENIA 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty. 
 
Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 
Zał. Nr 1 Szczegółowe parametry wykonania oraz wymagania dla dostawy, montażu, 

dokumentacji i zakresu szkolenia zamówienia.  
Zał. nr 2 –  Formularz ofertowy. 
Zał. nr 3 -  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 
Zał. nr 4 -  Projekt umowy. 
 
 
 
 
 
 
Gdańsk, dnia 17 listopada 2010 r.    SIWZ  sporządził Tomasz Waszczyk 
       Sprawdził:  Ewa Kachniarz 
 
 

 
 
 
 
 

 
       ZATWIERDZIŁ: 
       KRYSTYNA SZYMAŃSKA 
       JANUSZ LANDOWSKI 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

SZCZEGÓŁOWE PARAMETRY WYKONANIA ORAZ WYMAGANIA DLA DOSTAWY, 
MONTAŻU, DOKUMENTACJI I ZAKRESU SZKOLENIA ZAMÓWIENIA  

 
Tabela 1. Parametry techniczne analizatora ozonu i analizatora pyłu zawieszonego  

PM1, PM 2,5,  PM10.  
 
1.1  Analizator ozonu 
Opis   Minimalne wymagania  
Metoda pomiaru   Referencyjna metoda fotometrii w nadfiolecie opisana w normie  

PN‐EN 14625:2005(U) „Jakość powietrza atmosferycznego. 
Standardowa metoda pomiaru stężenia ozonu z zastosowaniem 
fotometrii UV”.  

Certyfikaty   ‐ TÜV, UBA, EPA lub równoważne potwierdzające wypełnienie 
wymagań PN‐EN 14625:2005(U), po polsku lub angielsku, może być w 
postaci pliku – dostarczane w momencie odbioru przedmiotu 
zamówienia.  
‐ Znak ‘CE’ – dołączyć do oferty  

Oczyszczanie próbki   Filtr PTFE 5μm,  , ø 47mm    w obudowie zainstalowanej na zewnątrz 
analizatora.  

Zakres pomiarowy   Programowalny od 0..100 ppb do 0..10 ppm.  
Liniowość    1 % pełnego zakresu.  
Najniższy poziom 
wykrywalności  

 0,1 ppb  

Dryfty    
 1. zero < 2 ppb/24h.  
 2. span < 6 ppb/24h (80% zakresu pomiarowego).  

Wejścia/Wyjścia 
sygnałów  

Przynajmniej  
1. Analogowe:  
a) 0‚10 V – wartości mierzone;  
b) status wartości mierzonej (normalny, awaria, zero, span);  
c) zewnętrzne sterowanie (zero, span).  
2. Cyfrowe:  
RS 232 – dwukierunkowe, adresowane – mierzone wartości i ich 
status, konfiguracja i parametry pracy analizatora, zewnętrzne 
sterowanie (zero, span).  

Diagnostyka pracy 
urządzenia  

 
 1. Lokalna: na wyświetlaczu analizatora.  
 2. Zdalna: przez port RS 232.  

System kalibracji   Z zewnętrznego króćca „zero” lub „span”.  
Wymiary   Przystosowany do standardowego 19 calowego stojaka.  
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1.2  Analizator pyłu zawieszonego PM1, PM 2,5, PM10   
 
Opis   Minimalne wymagania  
Metoda pomiaru   Ciągły pomiar pyłu zgodny z wymaganiem normy PN EN 12341 

Certyfikaty   Certyfikat zgodności analizatora pyłu z normą PN‐EN 12341. lub 

równoważną załączony do oferty. Programowalny od 0…100ug/m
3 
do 

0….1500ug/m
3
  

Fabryczne świadectwo wzorcowania. (dołączyć do oferty)  
Zakres temperatury 
roboczej 

+4….+40
o
C 

Zakres pracy dla 
próbkowanego powietrza 

: ‐20….+40
o
C 

Dokładność  ≤±2% w całym zakresie 
Rozdzielczość  0,1ug/m

3

 
Granica oznaczalności  ≤0,5ug/m

3
, 

Wejścia/Wyjścia 
sygnałów  

analogowe‐ 0…10V – wartości mierzone, statusy pomiarowe 
(praca normalna, błąd, zero, span).  
Cyfrowe: RS‐232 – dwukierunkowa, adresowalna – status i 
wartości pomiarowe, parametry konfiguracyjne i operacyjne, 
zdalne sterowanie.  

Cykle pomiarowe   definiowane przez użytkownika minimum 1 h, 24 godz 

Diagnostyka pracy 
urządzenia  

lokalnie na wyświetlaczu i zdalnie poprzez RS232. 

Wyświetlacz LCD  w jęz. angielskim lub polskim 
Wymiary   Przystosowany do standardowego 19 calowego stojaka. 
Zasilanie  230V AC 50Hz 
Pakiet startowy dla 
pojedynczego analizatora 

Filtry minimum na 1 rok  
Membrany, zawory, uszczelki do pomp – 1 komplet do 
przyrządu  
 

Głowica do pomiaru 
 

zgodna z EN 12341, umożliwiająca pobór próbki 1,2 l/min ±5%, 
Wykonana ze stopu aluminium lub stali nierdzewnej, 
zabezpieczona przed śniegiem i deszczem 

System pobierania 
próbek 

certyfikowany razem z przyrządem zgodnie z EN 12341 
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Tabela 2. Wymagania ogólne 

 
OPIS  Minimalne wymagania 

 
Dokumentacja 
 
 
 
 
 

Dla analizatora ozonu i  analizatora pyłu zawieszonego PM1, PM 2,5, PM10

 Dostawca dostarczy: 
• pełną oryginalną dokumentację techniczną producenta w języku polskim 

zawierającą instrukcję działania, obsługi, konserwacji, kalibracji, wraz ze 
schematami i rysunkami w wersji papierowej i elektronicznej, 

• listę rekomendowanych części zamiennych i materiałów zużywających się. 
Warunki gwarancji i 
serwisu 
gwarancyjnego  

Okres gwarancji obejmuje nie mniej niż 24  miesięce przy założeniu obsługi 
serwisowej zgodnie z wymaganiami producenta. W przypadku awarii 
urządzenia naprawa  
w miejscu instalacji lub wymiana na urządzenie zastępcze na okres naprawy. 

Serwis 
pogwarancyjny 

Dostawca zapewni, po upływie okresu gwarancji, dostępność odpłatnego 
serwisu przez okres 10 lat. 

Dostawa, instalacja 
i uruchomienie  

Dostawa obejmuje dostawę do stacji sieci, montaż w rackach, podłączenie 
zasilania, uruchomienie, wykonanie kalibracji ( dla ozonu) zgodnej z procedurą 
RMA/PO‐10 Zapewnienie, jakości wyników badań i instrukcją roboczą 
RMA/IR02 Kalibracja analizatorów gazowych 

Szkolenie  Szkolenie instalacyjne w zakresie wyposażenia i oprogramowania dla 
minimum 2 osób potwierdzone przez organizatora szkolenia (Dostawcę). 



ZAŁĄCZNIK NR 2 
 
 
pieczątka firmowa Wykonawcy  
 

 
FORMULARZ OFERTY 

FUNDACJA ARMAAG 
Ul. Brzozowa 15A 

80-243 Gdańsk 
 

 

Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców: 

Nazwa (firma)/imię nazwisko…………………………………………………………… 

Adres ………………………………………………………………………………………. 

Adres do korespondencji …………………………………………………………………. 

Nr telefonu/nr faksu ………………………………………………………………………… 

Nr NIP …………………………………… Nr REGON …………………………………… 

e-mail: ……………………………………………………………………………………… 

 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o kwocie poniżej 125.000 euro na 

DOSTAWĘ I MONTAŻ ANALIZATORA OZONU I ANALIZATORA PYŁU ZAWIESZONEGO  
PM1, PM2,5, PM10 , Z WYMAGANYM OSPRZĘTEM, I SZKOLENIEM składamy następującą 

Ofertę na wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia: 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę, ustaloną zgodnie z dyspozycjami 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

Cena brutto       zł 

(słownie.............................................................................     złotych)  

 
CZEŚĆ I. Dostawa 
 
1. Analizator ozonu 

cena brutto ……….................zł (słownie:..............................                                    złotych) 

2.Analizator pyłu PM1,PM2,5,PM10 
cena brutto ………..................... zł (słownie :                               .............................złotych) 

 
CZĘŚĆ II. Montaż i szkolenie 
 

 Cena brutto………….......zł (słownie ........................................................................złotych) 
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2. Oświadczamy, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone przez 
Zamawiającego zgodne z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 223 , poz. 1655 z 2007 r. z późn. zm.). 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania 
Oferty. 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych Ofertą na czas wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, czyli na 30 dni od terminu składania Ofert. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, załączonym do specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia (załącznik Nr 4) i przyjmujemy go bez zastrzeżeń. 

6. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w okresie 4 tygodni od daty 
podpisania umowy dla analizatora ozonu i do dnia 18 grudnia 2010 dla analizatora pyłu 
PM10, 2,5,1  . 

7. Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres ….. miesięcy. 

8. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania umowy  
w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym. 

9. Przyjmujemy termin płatności w ciągu 30 dni od daty złożenia faktury. 

10. Upoważniamy Zamawiającego (bądź uprawnionych przedstawicieli) do przeprowadzenia 
wszelkich badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i 
przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia każdych aspektów naszej oferty. 

11. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe (za 
składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 270 KK). 

12. Załączniki - oświadczenia i dokumenty (wymienić): 

…………………………………………………………. 

 

 

  

Miejscowość,       data                                                                       
...................................................... 

 

 

 

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób 
właściwej/ych do reprezentowania 

Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZAŁĄCZNIK NR 3 

 
pieczątka firmowa Wykonawcy  

 
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na DOSTAWĘ I MONTAŻ ANALIZATORA OZONU I ANALIZATORA 

PYŁU ZAWIESZONEGO PM1, PM2,5, PM10 , Z WYMAGANYM OSPRZĘTEM, I SZKOLENIEM 
składamy oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 1, który stanowi, że: 
 
„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 
nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło 
się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
przez likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
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korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

 
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary.” 

 
 
 

Miejscowość, data: 

...................................................... 

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób 
właściwej/ych do reprezentowania 

Wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK Nr 4 
 

UMOWA (projekt) 

zawarta w Gdańsku w dniu .............................. 2010 r. pomiędzy: 

Fundacją  Agencja  Regionalnego  Monitoringu  Atmosfery  Aglomeracji  Gdańskiej  

z siedzibą w Gdańsku przy u. Brzozowej 15A, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem  KRS  0000108420,  NIP  583‐13‐25‐652,  zwaną  dalej  Zamawiającym, 

reprezentowanym przez: 

1. Piotra Stepnowskiego       prezesa Zarządu Fundacji ARMAAG 

2. Krystynę Szymańską                 dyrektora Fundacji ARMAAG 

a 

 

z siedzibą                                                                                                                          

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS                                               

NIP                                                         zwaną dalej Dostawcą, reprezentowaną przez: 

1. .....................................................................................................................                  

2. ………………………………………………………………………..................................... 

 

Niniejsza  umowa  zostaje  zawarta  w  wyniku  przetargu  nieograniczonego,  rozpisanego  przez 

Zamawiającego dnia 17 listopada 2010 roku., który został rozstrzygnięty                                         roku 

w postępowaniu o zamówienie publiczne znak ZP11/ARMAAG/2010. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający  powierza,  a  Dostawca  przyjmuje  do  wykonania  zamówienia  pt..  Dostawa  

i  montaż  analizatora  ozonu  i  analizatora  pyłu  zawieszonego  PM1,  PM2,5,  PM10,  wraz  

z wymaganym osprzętem i szkoleniem  

2. Przedmiot  dostawy  winien  być  wyprodukowany  w  2010  roku  oraz  posiadać  znak 

bezpieczeństwa  CE  wydany  przez  producenta  oraz  stosowne  parametry,  certyfikaty  

i atesty zgodne z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 

3. Przedmiot  umowy  obejmuje  również  dostarczenie  na  własny  koszt  i  ryzyko  przedmiotu 

dostawy  do  siedziby  Zamawiającego,  rozładunek  (rozpakowanie),  montaż  we  wskazanej 

przez Zamawiającego stacji pomiarowej oraz przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi i 

eksploatacji. 

4. Miejscem wykonania umowy jest siedziba Zamawiającego, zaś miejscem dostawy są: 
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 stacja AM5 w Gdańsku dla analizatora ozonu, 

 stacja AM7 w Tczewie dla analizatora pyłu zawieszonego PM1, PM2,5, PM10 . 

5. Dostawcę obciążają wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 

 

§ 2 

Warunki płatności 

1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Dostawca otrzyma wynagrodzenie wynoszące 

brutto                        (słownie:                                                                               .). 

2. Wynagrodzenie  obejmuje  całkowity  koszt  wykonania  przedmiotu  umowy,  w  tym  koszty 

pakowania,  sprowadzenia  przedmiotu  zamówienia,  transportu  i  dostarczenia  do  siedziby 

Zamawiającego  i  wskazanych  przez  zamawiającego  stacji,  ubezpieczenia  przesyłki, 

ewentualnych  opłat  celnych,  rozpakowania,  montażu  i  przeszkolenia  pracowników 

Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń, itp. 

 

§ 3 

Termin realizacji 

Termin wykonania umowy 

1.w przypadku analizatora ozonu ‐ w terminie 4 tygodni od daty podpisania umowy 

2.w  przypadku  analizatora  pyłu  –  do  dnia  18.12.2010  analizator  ma  być  dostarczony  i 

zamontowany w rackach, na stacji AM7 w Tczewie przy ulicy Targowej 

 

§ 4 

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1. Zapewnienie  odpowiedniego  nadzoru  nad  przebiegiem  i  realizacją  przedmiotu  umowy,  

w  tym  wskazanie  miejsca  instalacji  poszczególnych  elementów  przedmiotu  dostawy  

i uzgodnienie terminu i miejsca szkolenia pracowników Zamawiającego. 

2. Odbiór przedmiotu umowy nie później niż w  ciągu 3 dni od daty  zgłoszenia gotowości odbioru 

przez Dostawcę, pod warunkiem należytego wykonania przez niego warunków umowy. 

3. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy.  

 

§ 5 

Obowiązki Dostawcy 

Do  obowiązków  Dostawcy  należy  zrealizowanie  umowy  zgodnie  z  jej  treścią.  

W szczególności do jego obowiązków należy również:  
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1. Dostarczenie i montaż przedmiotu dostawy, na własny koszt i ryzyko, do miejsc wskazanych przez 

Zamawiającego, zgodnie z wcześniejszymi postanowieniami umowy.  

2. Powiadomienie Zamawiającego,  z  co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem o  terminie dostawy  i 

instalacji przedmiotu dostawy. 

3. Dostarczenie  Zamawiającemu  wraz  z  przedmiotem  dostawy  instrukcji  obsługi,  dokumentacji 

technicznej,  dokumentów  gwarancyjnych,  stosownych  atestów  

i  certyfikatów,  zainstalowanie  i  uruchomienie  urządzeń  oraz  przeprowadzenie,  także  

w obecności Zamawiającego, testów sprawdzających poprawność ich działania.  

4. Przeszkolenie  wskazanych  przez  Zamawiającego  pracowników  (min.  2  osoby)  w  zakresie  jego 

obsługi i eksploatacji.  

 

§ 6 

Odbiór przedmiotu umowy 

1. Zamawiający  obowiązany  jest  dokonać  odbioru  przedmiotu  umowy  nie  później  niż  

w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia takiej gotowości przez Dostawcę.  

2. Odbioru  należy  dokonać  w  formie  pisemnego  protokołu  podpisanego  przez  obie  strony 

umowy. Datą odbioru jest data podpisania protokołu. 

3. Odbiór przedmiotu umowy – oznacza odbiór bez wad i zastrzeżeń. 

4.       W przypadku  stwierdzenia w  trakcie  czynności odbioru wad w przedmiocie umowy, należy  je 

niezwłocznie usunąć a  jeżeli nie  jest  to możliwe,  strony umowy  spisują odrębny protokół, w 

którym  wyznaczą  termin  do  ich  usunięcia.  Usunięcie  wad  po  tak  ustalonym  terminie, 

spowoduje naliczenie kar umownych, o  jakich mowa w § 10 ust.1 umowy. Po usunięciu wad 

strony  sporządzą protokół, o  którym mowa w ust. 2  i 3. Ostateczny  termin usunięcia wad  i 

sporządzenia tego protokołu nie może być jednak dłuższy niż do dnia …………….r.  

4. Od daty odbioru rozpoczyna swój bieg okres gwarancji 

 

§ 7 

Nadzór 

Do nadzoru nad prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy, wyznacza się osoby:  

1) ze strony Zamawiającego: Tomasz Waszczyk starszy operator  sieci monitoringu 

2) ze strony Dostawcy: ……………………………………………………………….  
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§ 8 

Gwarancja i rękojmia 

1. Dostawca  udziela ……miesięcznej  gwarancji  na  dostarczony  przedmiot  umowy. Okres  gwarancji 

liczony jest od daty odbioru bez wad.  

2. Dokument gwarancji dotyczący przedmiotu dostawy, Dostawca wyda Zamawiającemu najpóźniej 

w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru. 

3.  Gwarancja  udzielona  przez  Dostawcę  nie  wyklucza  uprawnień  gwarancyjnych  Zamawiającego 

przyznanych  przez  producenta  na  podstawie  dokumentów  gwarancyjnych,  jednakże  w 

dokumencie gwarancyjnym, o którym mowa wyżej w ust. 2, Dostawca nie może wyłączyć swojej 

odpowiedzialności  gwarancyjnej  w  zakresie,  w  jakim  dany  produkt  jest  objęty  gwarancją 

producenta. 

4.  Serwis gwarancyjny prowadzony będzie przez: …………………………………………… 

tel. …………………………………………………………………… 

5. Stwierdzone w okresie gwarancji wszelkie wady, Dostawca usunie na własny koszt, najpóźniej w 

terminie 7 dni licząc od daty ich zgłoszenia na piśmie (faks, mail). 

6.  Wszystkie  koszty  związane  z  wykonywaniem  napraw  gwarancyjnych,  w  tym  koszty  przyjazdu 

serwisanta i transportu do Dostawcy (serwisu) oraz dowóz przedmiotu umowy do Zamawiającego 

po naprawie ‐ obciążają Dostawcę. 

7. Jeżeli w okresie udzielonej przez Dostawcę gwarancji na dostarczone urządzenie ta sama jego część 

(moduł) będzie trzykrotnie naprawiany, a urządzenie będzie wykazywało wady uniemożliwiające 

jego  użytkowanie  zgodnie  z  przeznaczeniem,  Zamawiający  ma  prawo  żądać  wymiany  tego 

urządzenia na nowe, identyczne wolne od wad, a Dostawca ma obowiązek, wynikający z niniejszej 

umowy, urządzenie dostarczyć. 

8.  Zamawiający powiadomi Dostawcę o powstałych wadach przedmiotu umowy, na piśmie,  

w ciągu 7 dni od ich zauważenia. 

9.  Jeżeli  wskazany  przez  Dostawcę  serwis  nie  usunie  zgłoszonej  pisemnie  awarii  

w ciągu 7 dni, Zamawiający ma prawo ponownie wezwać go pisemnie i określić termin usunięcia 

awarii.  Jeżeli ujawnione wady nadal nie zostaną usunięte w  żądanym  terminie, Zamawiający po 

uprzednim zawiadomieniu Dostawcy zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Dostawcy. 

10.  Powyższe uprawnienia nie ograniczają w żaden sposób Zamawiającego w  jego uprawnieniach z 

tytułu rękojmi na ogólnych zasadach wynikających z kodeksu cywilnego. 

11.  Po  okresie  gwarancji  Dostawca  zapewni  świadczenie  usług  w  zakresie  napraw  serwisowania 

przedmiotu umowy oraz dostaw części  i materiałów eksploatacyjnych przez okres, co najmniej 

10 lat. 
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12.  W  okresie  gwarancji  i  rękojmi  Dostawca  zobowiązany  jest  do  pisemnego  zawiadomienia 

Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

a) zmianie siedziby lub nazwy firmy Dostawcy, 

b) zmianie osób reprezentujących Dostawcę, 

c) ogłoszeniu upadłości Dostawcy, 

d) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Dostawca,  

e) likwidacji firmy Dostawcy.  

 

§ 9 

Rozliczenie Dostawcy za wykonany przedmiot umowy 

1. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem na konto Dostawcy wskazane na jego 

fakturze.  

2.  Zamawiający zastrzega sobie następujący sposób rozliczenia: 

a/  zapłata za analizator pyłu  realizowana będzie w dwóch  transzach: do 31 grudnia 2010  r do 

kwoty 80 000 zł brutto  (słownie osiemdziesiąt  tysięcy złotych) płatne przez Urząd Miasta w 

Tczewie plac Piłsudskiego 1 83‐110 Tczew, 

b/  pozostała  kwota  zostanie  zapłacona  przez  Fundację  ARMAAG  po  trzech  miesiącach 

nienagannej pracy analizatora, 

c/  zapłata za analizator ozonu zostanie uregulowana przez Fundację ARMAAG w ciągu 30 dni od 

daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

2.  Wystawienie  faktur,  o  których  mowa  w  ust.  2  będzie  możliwe  wyłącznie  w  oparciu  

o protokół odbioru, o których mowa w § 6 ust. 2 i 3 umowy. 

3.  Za  dzień  zapłaty  uznaje  się  dzień,  w  którym  Zamawiający  wydał  swojemu  bankowi  polecenie 

przelewu określonej kwoty na rachunek Dostawcy. 

4.  Zamawiający  oświadcza,  że  jest  uprawniony  do  otrzymywania  faktur  VAT  wystawionych  na 

Zamawiającego. Dostawca oświadcza, że  jest/nie  jest* podatnikiem podatku od towarów  i usług 

VAT. 

§ 10 

Kary umowne 

1. Dostawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:  

a)   w wysokości 0, 05% wynagrodzenia brutto ustalonego w  § 2 pkt.1 umowy  za  każdy dzień 

opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy,  

b)   za  opóźnienie  usunięcia  wad  stwierdzonych  w  okresie  rękojmi  lub  gwarancji  

w wysokości 0, 05% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 2 pkt.1, za każdy dzień opóźnienia 

liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,  
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c)   w  przypadku  odstąpienia  przez  Dostawcę  od  umowy  z  przyczyn  nieleżących  po  stronie 

Zamawiającego,  w  wysokości  5%  wynagrodzenia  brutto  ustalonego  

w § 2 pkt. 1 umowy.  

2.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  odszkodowania  uzupełniającego w  przypadku,  gdy  kara 

przewidziana w pkt.1 nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody.  

3.  Zamawiający  zapłaci  Dostawcy  odsetki  ustawowe  w  przypadku  zwłoki  w  płatności,  

o której mowa w § 9 ust. 1. 

 
§ 11 

Odstąpienie od umowy 

Strony postanawiają, że:  

1. Dostawca ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli:  

a/   Zamawiający  odmawia  bez  uzasadnionych  pisemnie  przyczyn  odbioru  lub  zapłaty  za 

przedmiot umowy; 

b/  Zamawiający ogłosił likwidację; 

2.  Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli: 

a) Dostawca zrealizował dostawę niezgodnie z umową,  

b) Dostawca dostarczył urządzenia o innych parametrach niż wskazane w ofercie,  

c) Dostawca ogłosił likwidację. 

§ 12 
 
W  razie  zaistnienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie  leży  

w  interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może  odstąpić  od  umowy w  terminie  30  dni  od  powzięcia wiadomości  o  tych  okolicznościach. W 

takim  przypadku Dostawca może  żądać  jedynie wynagrodzenia  należnego mu  z  tytułu wykonania 

zrealizowanej części umowy. 

 
§ 13 

Zmiana umowy 
 
1. Zmiany  i  uzupełnienia  treści  niniejszej  umowy  wymagają  pod  rygorem  nieważności  formy 

pisemnej, w postaci aneksu do umowy i muszą być zaakceptowane przez Strony umowy.  

2. Zakazuje  się  istotnych  zmian  postanowień  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty,  na 

podstawie, której dokonano wyboru Dostawcy. 
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§ 14 
Postanowienia końcowe 
 
1. Wszelkie sprawy sporne powstałe w związku z zawarciem niniejszej umowy, strony będą załatwiać 

w pierwszej kolejności polubownie.  

2. W przypadku zaistnienia sporu  i nie osiągnięcia przez strony porozumienia w drodze negocjacji, 

rozstrzygającym będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i 

ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

§ 15 
 
Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach  po  jednym  dla  Zamawiającego  i 

Dostawcy. 

 

 

 

 Zamawiający:                  Dostawca: 
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