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1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 

1.1  Zamawiający 

Zamawiający:  FUNDACJA „Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery 
Aglomeracji Gdańskiej” ARMAAG 

Adres:   ul. Brzozowa 15A, 80-243 Gdańsk 
Telefon/fax:  58 3014884 / 58 3059372 
Godziny urzędowania: od 800 do 1600 

Adres strony www: www.armaag.gda.pl 
 

1.2  Numer postępowania 

Niniejsze postępowanie oznaczone jest numerem ZP/07/ARMAAG/2012. 
Oferenci powinni w kontaktach z Zamawiającym powoływać się na ten znak. 
 

1.3  Tryb postępowania 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej  
133 000 euro. 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. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759, NR 161, POZ. 1078 I NR 182, 

POZ. 1228, Z 2011 R. NR 5, POZ. 13, NR 28, POZ. 143, NR 234, POZ. 1386, NR 240. POZ. 1429 

ORAZ Z 2012 R. POZ. 769 I 1101)), zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych 

przepisy ustawy-Kodeks Cywilny. 
 

1.4  Przedmiot postępowania 

Przedmiotem postępowania jest zamówienie na ”Specjalistyczny serwis urządzeń 

pomiarowych sieci monitoringu regionalnego ARMAAG w latach 2013-2014” zgodnie z 
wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
zwanych dalej SIWZ. 
 
1.5  Sposób postępowania 

Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r.- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ. U. Z 

2010 R. NR 113, POZ. 759, NR 161, POZ. 1078 I NR 182, POZ. 1228, Z 2011 R. NR 5, POZ. 13, 

NR 28, POZ. 143, NR 234, POZ. 1386, NR 240. POZ. 1429 ORAZ Z 2012 R. POZ. 769 I 1101)) 
i przepisami wykonawczymi oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

1.6  Zasady zmian SIWZ 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści SIWZ 
Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert.  
W przypadku takiej zmiany, informacja zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim 
podmiotom, które pobrały od Zamawiającego Specyfikację i będzie dla nich wiążąca oraz 
zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 
 
1.7  Inne zastrzeżenia 

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 

 Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego zgodnie z art.67 ust.1 pkt. 
7 ustawy. 

 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

www.armaag.gda.pl
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 Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu 
zakupów. 

 Zamawiający nie przewiduje stosowania aukcji elektronicznej. 
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest specjalistyczny serwis urządzeń pomiarowych sieci 
monitoringu regionalnego ARMAAG w latach 2013-2014 (CPV nr 50410000-2)  
zgodnie z postanowieniami SIWZ. 
Zakres serwisu obejmuje czynności diagnostyczne i naprawcze wysokospecjalizowanej 
aparatury pomiarowej w stacjach sieci monitoringu atmosfery ARMAAG. 
Usługa serwisowa obejmuje prace na terenie działania sieci ARMAAG oraz w siedzibie 
Wykonawcy. 
 

2.1. Lokalizacja stacji ARMAAG 
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2.2. Wykaz wyposażenia 

 
Stacja Lokalizacja URZĄDZENIA TYP SERIA 

 

ROK 

PRODUKCJI 

AM1 Gdańsk, 

ul. Powstańców 

Warszawskich 

Analizator SO2 

Analizator NOx 

Analizator CO  

Analizator PM10 

Generator powietrza zerowego  

Kalibrator wielogazowy  

Czujniki meteorologiczne 

 

Teledyne 100E 

Thermo 42C 

Teledyne 300E 

TEOM 

MCZ 19S 

CMK 

Vaisala WXT 510 

 

1698 

42C-62542-336 

1841 

 

140A-0612-9402 

1001-006 

 

2008 

1997 

2009 

1995 

2009 

2009 

2012 

 

AM2 Gdańsk, 

ul. Kaczeńce 

Analizator NOx 

Analizator SO2 

Analizator PM10 

Analizator BTX 

Generator Powietrza Zerowego  

Kalibrator wielogazowy 

Czujniki meteorologiczne 

MODEL 42C 

MODEL 43C 

TEOM 

Syntech 

MCZ19S 

CMK 

Vaisala WXT 510 

42C-62429-335 

43C-62525-336 

140A-2341-9402 

M8200-GC955 

1001-005 

 

0812-176 

 

1998 

1998 

1995 

2009 

2009 

2008 

2007 

AM3 Gdańsk  

ul. Wyzwolenia 

Analizator CO 

Analizator CO2 

Analizator SO2 

Analizator NOx 

Analizator PM10 

Generator powietrza zerowego 

Kalibrator wielogazowy 

Czujniki meteorologiczne 

 

MODEL 48C 

MODEL 41C 

MODEL 43C 

MODEL 42C 

EBERLINE FH62-1 

MODEL 111 

MODEL 146 

Kroneis 

48C-56583-310 

41HCL-56998-311 

43C-57129-312 

42C-56659-309 

0098 

111-59421-323 

146-59638-324 

 

1997 

1997 

1997 

1997 

1997 

1997 

1997 

1997 

AM4 Gdynia  

ul. Porębskiego 

Analizator CO 

Analizator CO2 

Analizator SO2 

Analizator NOx 

Analizator O3 

Analizator PM10 

Generator powietrza zerowego 

Kalibrator wielogazowy 

Czujniki meteorologiczne 

 

MODEL 48C 

MODEL 41C 

MODEL 43C 

MODEL 42C 

MODEL 49C 

EBERLINE FH62-1 

MODEL 111 

MODEL 146C 

Vaisala WXT 510 

48C-56584-310 

41HCL-57000-311 

43C-56540-308 

42C-56660-309 

49C-56974-311 

0096 

111-59423-323 

146C-62567-336 

1997 

1997 

1997 

1997 

1997 

1997 

1997 

1997 

2011 

AM5 Gdańsk Szadółki Analizator CO 

Analizator SO2 

Analizator NOx 

Analizator PM10 

Generator powietrza zerowego 

Kalibrator wielogazowy 

Czujniki meteorologiczne 

MODEL 48C 

MODEL 43C 

MODEL 42C 

EBERLINE  FH62-1 

MODEL 111 

CMK 

Vaisala WXT 510 

8C-57118-312 

43C-56563-309 

42C-57182-312 

0097 

111-59419-323 

0911-218 

1997 

1997 

1997 

1997 

1997 

2009 

2009 
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AM6 Sopot ul. Bitwy 

pod Płowcami 

Analizator CO 

Analizator SO2 

Analizator NOx 

Analizator PM10 

Generator powietrza zerowego 

Kalibrator wielogazowy 

Czujniki meteorologiczne 

Laserowy miernik opadu 

MODEL 48C 

MODEL 43C 

MODEL 42C 

EBERLINE FH62-1 

MODEL 111 

MODEL 146C 

Kroneis 

Thies 

48C-59272-322 

43C-59306-322 

42C-59512-323 

0125 

111-59422-323 

146C-62327-335 

1998 

1998 

1998 

1998 

1998 

1998 

1998 

2011 

 

AM7 Tczew Analizator CO 

Analizator SO2 

Analizator NOx (gwarancja  do 

19.12.2013 ) 

Analizator PM10 

Kalibrator wielogazowy 

Generator powietrza zerowego 

Czujniki meteorologiczne 

Laserowy miernik opadu 

MODEL 48C 

MODEL 43C 

Teledyne T200 

 

EBERLINE  FH62-1 

MODEL 146 

MODEL 111 

Vaisala WXT 510 

Thies 

48C-59293-322 

43C-59309-322 

126 

0122 

146-23389-210 

111-59418-323 

1998 

1998 

2011 

1998 

1992 

1998 

1998 

2011 

2011 

AM8 Gdańsk Wrzeszcz Analizator CO 

Analizator SO2 

Analizator NOx 

Analizator O3 

Analizator PM10 

Analizator PM2,5 

Kalibrator wielogazowy 

Generator powietrza zerowego 

Czujniki meteorologiczne 

Laserowy miernik opadu 

MODEL 48C 

MODEL 43C 

MODEL 42C 

MODEL 49C 

EBERLINE FH 62-1 

TEOM 

MODEL 146 

MODEL 111 

Kroneis 

Thies 

48C-59350-322 

43C-59486-322 

42C-59271-323 

49C-57181-312 

0124 

140AA-20940-3509 

146-28361-231 

111-59420-323 

1998 

1998 

1998 

1998 

1992 

1999 

1998 

1998 

1998 

2009 

AM9 Gdynia Dąbrowa Analizator SO2 

Analizator NOx 

Analizator PM10 

Kalibrator O3 

Kalibrator wielogazowy 

Generator powietrza zerowego 

Czujniki meteorologiczne 

MODEL 43C 

MODEL 42C 

EBERLINE  

MODEL 49C 

MODEL 146 

MODEL 111 

Vaisala WXT 510 

43C-62667-336 

42C-56659-309 

FH62-1 

49C-56973-311 

24177-214 

111-62503-323 

1999 

1999 

1999 

1999 

1999 

1999 

2012 

AM10 Gdynia ul. Wendy Analizator NH3 

Konwerter NH3 

Analizator PM10 

Generator powietrza zerowego 

( gwarancja do 24.04.2014 )  

Kalibrator wielogazowy ( 

gwarancja do 24.04.2012 ) 

Czujniki meteorologiczne 

Analizator NOx ( gwarancja do 

końca 2014 ) 

 

MODEL 17C 

MODEL 17C 

EBERLINE  FH62-1 

MCZ, NGA 19S 

 

CMK 

 

Vaisala WXT 510 

Teledyne T200 

67358-359 

67358-359 

0131 

1203 – 031 

 

1203 - 029 

 

 181 

2001 

2001 

2001 

2012 

 

2012 

 

2012 

2012 

 

 

 

 
 

Termin realizacji zamówienia:  – od podpisania umowy 2 lata 
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3. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. 
 
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: 80-243 Gdańsk, ul. Brzozowa 15A. Zapytania mogą być 
składane faksem pod numer 583059372 lub pocztą elektroniczną 
michal.sarafin@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 zostaną przekazane do wiadomości jednocześnie wszystkim 
Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, poprzez stronę internetową Fundacji ARMAAG 
(www.armaag.gda.pl), bez wskazania źródła zapytania. Osobami uprawnionymi do kontaktu 
są: 

a. Michał Sarafin tel.58 3014884 wewn. 22, michal.sarafin@armaag.gda.pl 
b. Krystyna Szymańska tel.58 3014884 wewn.21, krystyna@armaag.gda.pl 

 
4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść złożonej oferty musi odpowiadać 
treści SIWZ. Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionego(ych) 
przedstawiciela (i) Wykonawcy. 
 
1. Oferta musi zawierać: 

a)    wypełniony druk oferty cenowej (zał.1), 
b) następujące dokumenty i oświadczenia: 

 oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu 
zgodne z art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych zał.2 

 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), 

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

 wykaz osób z potwierdzonymi kompetencjami. 
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania udzielenia przez Oferentów 

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

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

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

podpisujące ofertę. 
6. Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie 

Zamawiającego w Gdańsku przy ul. Brzozowej 15A do dnia 12 grudnia 2012 r. do 
godziny 1100. 
Kopertę zewnętrzną, nieoznakowaną nazwą Wykonawcy należy zaadresować: 

mailto:info@armaag.gda.pl
mailto:michal.sarafin@armaag.gda.pl
http://www.armaag.gda.pl/
mailto:michal.sarafin@armaag.gda.pl
mailto:krystyna@armaag.gda.pl
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Fundacja ARMAAG 80-243 Gdańsk ul. Brzozowa 15A „Oferta w postępowaniu na 
specjalistyczny serwis urządzeń pomiarowych sieci monitoringu regionalnego 
ARMAAG w latach 2013-2014, nie otwierać przed dniem 12 grudnia 2012 r. 
godzina 1200”  
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. 

7. 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. 

8. Oferta musi zawierać cenę brutto. Cena określona przez oferenta jest ważna w czasie 
trwania umowy i nie będzie podlegała zmianom. 

9. 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. 

10. 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”. 

11. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 
12. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent,  

 z zastrzeżeniem art.93 ust.4 ustawy. 
 

5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU OCENY SPEŁNIANIA 

TYCH WARUNKÓW” 
 

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy: 

 posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, 

 dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, 

 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
 zamówienia, 

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

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. 
 
6. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU. 
 

6.1  W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta 
musi zawierać następujące dokumenty: 

 oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodne z art. 
22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych (zał.2), 

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

 wykaz osób z potwierdzonymi kompetencjami. 
 

7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało wykonane w terminie dwóch lat od daty 
podpisania umowy w transzach określonych przez Zamawiającego. 
 
8. WARUNKI UMOWY  
 
Umowa dostawy zostanie podpisana z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez 
Zamawiającego za najkorzystniejszą. 
 
9. OPIS SPOSOBU USTALANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 
 
Wartość zamówienia ustalono zgodnie z art.34.1 Ustawy biorąc pod uwagę zwiększenie 
zakresu wyposażenia oraz prognozowane stawki VAT. 
 
10. KRYTERIA OCENY OFERT 
 
Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając wszystkie elementy oferty. 
Cena za wykonanie dostawy nie ulegnie zmianie w przypadku zmiany ustawowej stawki 
podatku VAT. 
 
10.1 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich 

znaczeniem: 
 

Lp. Kryterium Znaczenie 

1. Cena  jednej roboczogodziny  55% 

2. Czas gwarancji na wykonane naprawy  15% 

3. Cena oferty 30%  

 
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. 
 
10.2 Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg 

następujących zasad: 
Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą: 

 

Cena 1 rbg 

najniższa cena ofertowa brutto 
C = ----------------------------------------  x 100 

cena danej oferty brutto 
 

Czas gwarancji 

najkrótszy czas gwarancji  

   C = -----------------------------------------------------   x 100 
czas gwarancji danej oferty  
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Cena oferty 
najniższa cena ofertowa brutto 

C = ----------------------------------------  x 100 
cena danej oferty brutto 

 

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. 
 
11. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT  
 
11.1 Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w Gdańsku przy  

ul. Brzozowej 15A do dnia 5 grudnia 2012 roku do godziny 1100. 
 
11.2 Otwarcie ofert nastąpi dnia 12 grudnia 2012 roku o godzinie 1200, w siedzibie 

Zamawiającego w Gdańsku przy ul. Brzozowej 15A. 
 
11.3 Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku 

nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle mu informację 
z otwarcia ofert na pisemny wniosek. 

 
11.4 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. 

 
12. WADIUM 
 
Zamawiający nie żąda złożenia wadium. 
 
13. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 
Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego umowy. 
 
14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  
 
Wykonawcy będą związani ofertą przez 30 dni. Okres związania ofertą rozpoczyna się  
z upływem terminu składania ofert. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu związania ofertą po uprzednim 
porozumieniu z Wykonawcą.  
 
 
 



15. Pouczeus o śnooxłct oc}lRoily pRAHltE prurysurct JĄcycx Wvxoxłwcv
W ToKU PosĘPtowAnh o UDztELEme złrÓruerrn PuBLlczNEGo

WYkonawcom i innym osobom, jeżeti icfr irrtercs praumy w rrryskaniu zamówienia doznał lubmoze doznaĆ uszczeńku w rłyniku naruszenia plzez Zam-awialącego przepisów ustaury
Praw_o za_mówień publicznych przysfuguja §rodki ońrony prawnel iŹegołowo opisane w
art.,179-198 UstawY. Zastosowanie mają środki ochrony prawnó; okreśone w dziale Vl
Ustawy.

Szczegć*owe warunki zamówienia
Podpis Zamawiającego

J<an1

Zltząd Fundacji ARMAA$r/- " t
V-ct Prezes mgr in:. Janus: Lundo$a,^cb-*ł
Czlonek mgr inż. Anita Stvpulkows[u
Członek mgr Miroslan,a Scllmidt
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Załącznik nr 1 

OFERTA 
(wzór formularza) 

 
  

Zamówienie publiczne ZP/07/ARMAAG/2012 
 

Fundacja ARMAAG  
Ul. Brzozowa 15A 
80-243 Gdańsk 

 

 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na usługę ”Specjalistyczny serwis 
urządzeń pomiarowych sieci monitoringu regionalnego ARMAAG w latach 2013-
2014”, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przedkładamy naszą 
ofertę: 
 
1. Oferujemy realizację zamówienia: 
Cena jednej roboczogodziny wynosi brutto………………………………………zł., 
słownie                                                                                                                   zł, brutto 
 
Cena oferty wynosi brutto ................................................................................. zł.,  
słownie          zł. brutto. 

Czas gwarancji na wykonane naprawy wynosi……………………………………… 

 
Ustalone w wyniku przetargu wynagrodzenie wykonawcy jest ceną ostateczną i nie będzie 
podlegało korektom. 
 
2. Oferujemy zrealizowanie całości zamówienia w terminie do 2 lat od daty 

podpisania umowy. 
 
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od 

upływu terminu składania ofert. 
 
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  

i nie wnosimy zastrzeżeń oraz, że otrzymaliśmy wszystkie informacje niezbędne do 
przygotowania oferty 

 
5. Oświadczamy, że akceptujemy ogólne warunki umowne wyszczególnione  

w SIWZ.  
 
6. Załącznikami do niniejszej Oferty są: 

 aktualny wypis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji potwierdzający 

dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, 

 dokumenty o nie zaleganiu z należnościami w ZUS i Urzędzie Skarbowym, 

 oświadczenia zgodne art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych według  

załącznika nr 2, 

 wykaz osób z dołączonymi życiorysami zawodowymi. 

 
Podpisano: 
 
 
  
(pieczątka firmowa oferenta) (upełnomocniony przedstawiciel) 



 

Fundacja ARMAAG         Strona 12 z 16  

 

 
nazwa firmy ........................................................ 
 
adres...................................................................... 

 
 

 
 

Załącznik nr 2 
 

 
 
 
 

Oświadczenie 
 
Zgodnie z art. 22 Ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych (tekst jedn. 
w Dzienniku Ustaw Nr 72 poz. 664 z późn. zm. z dnia 13 kwietnia 2007), oświadczam, że: 
 

 jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami 
ustawowymi, 

 posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

 dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym  
i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

 znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonania zamówienia, 
 nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy 

o zamówieniach publicznych. 
 
 
Data.................................. 
 
 
 
 
 
 
......................................                                                               
Pieczątka oferenta       Podpis oferenta 
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Załącznik nr 3 

 
U M O W A  ( p r o j e k t )  

 
zawarta w dniu:                w Gdańsku, pomiędzy: 
 
Fundacją „Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej” 
80-243 Gdańsk, ul. Brzozowa 15A, wpisaną do KRS pod nr 0000108420, którą reprezentuje: 
1. Piotr Stepnowski prezes Zarządu Fundacji 
2. Krystyna Szymańska  Dyrektor Fundacji  
zwaną w dalszej treści „Zamawiającym”, 

a 
 którą reprezentuje: 
 
1.   .................................................................................................................................. 
 
zwanym w dalszej treści “Wykonawcą” 

 
została zawarta umowa o następującej treści: 

 
 
Przedmiot umowy 

§ 1 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w efekcie przetargu nieograniczonego, rozpisanego przez 
Zamawiającego dnia 5 grudnia 2012 r., który został rozstrzygnięty dnia………… 2012 r., 
znak postępowania ZP/07/ARMAAG/2012. 
 

§ 2 
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług pod nazwą: 
Specjalistyczny serwis urządzeń pomiarowych sieci monitoringu regionalnego 
ARMAAG w latach 2013-2014, zwanych dalej Usługą, które szczegółowo są opisane  
w pkcie 2.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZP/07/ARMAAG/2012 oraz na 
warunkach oferty zawartej w załączniku nr 2 do tej Specyfikacji.  
 
 

§ 3 
Za wykonanie usług określonych w umowie ze strony Wykonawcy odpowiedzialny jest: 
 
 
Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie umowy jest: 
Krystyna Szymańska,  Dyrektor Fundacji – tel. (58) 301-48-84, fax (58) 305-93-72 
Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie spraw technicznych jest: 
Tomasz Waszczyk starszy operator sieci - tel. (58) 301-48-84, fax (58) 305-93-72 
 
 

§ 4 
 

Wszystkie zgłoszenia usterek, zakres naprawy oraz tryb postępowania serwisu należy 
zgłaszać i potwierdzać pisemnie. Dopuszczalna jest korespondencja mailowa potwierdzona 
faxem. 
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§ 5 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 48 godzin (z wyłączeniem niedziel, świat i dni 
ustawowo wolnych od pracy) od otrzymania od Zamawiającego pisemnego 
powiadomienia o wystąpieniu usterki lub awarii w systemie poinformować 
Zamawiającego o proponowanym sposobie, terminie oraz koszcie usunięcia awarii lub 
uszkodzenia i ustalić termin rozpoczęcia usunięcia usterki, co podlega uzgodnieniu  
z Zamawiającym. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia pracy, w celu usunięcia usterki, w terminie 
uzgodnionym jak w §5pkt.1. Praca będzie prowadzona bez przerwy aż do usunięcia 
usterki z wyłączeniem okresu potrzebnego dla uzyskania koniecznych części 
zamiennych, lub materiałów eksploatacyjnych. 

3. Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym zakres czynności do wykonania 
oraz listę niezbędnych części zamiennych. 

4. Wykonawca realizuje naprawy zgodnie z postanowieniami umowy i wiedzy technicznej 
przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, norm i warunków technicznych. 

 
§ 6 

 
1. Naprawy specjalistyczne dokonywane będą w siedzibie Wykonawcy, chyba że 

umawiające się strony postanowią o dokonaniu naprawy w miejscu zainstalowania 
urządzenia. 

2. Na wszystkie wykonane usługi będące przedmiotem umowy zostanie sporządzony 
Raport Serwisowy, podpisany przez przedstawicieli Stron, w 2 (dwóch) egzemplarzach, 
po jednym dla każdej ze Stron. 

3. Koszty dojazdu i pobytu Wykonawcy w miejscu zainstalowania urządzenia, niezbędne 
dla wykonania Usługi, ponosi Zamawiający. 

4. Koszty transportu urządzeń do serwisu Wykonawcy ponosi Zamawiający, chyba że 
dotyczy to naprawy gwarancyjnej. 

 
§ 7 

 
Na wykonane  przez Wykonawcę naprawy udziela się gwarancji 6 miesięcy, licząc od dnia 
wykonania naprawy. 
 
Wynagrodzenie 

§ 8 
 
Wynagrodzenie za wykonanie usługi łącznie nie może być większe niż kwota brutto 
 zł  
(słownie:                                                                                                                       ) 

 
Fakturowanie i płatność usług objętych umową 

 
§ 9 

 
1. Należność za wykonane i odebrane usługi będzie regulowana na podstawie faktur VAT 

wystawionych w oparciu o Raport Serwisowy obejmujący cały zakres usługi objętej 
fakturą, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury, 
przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

2. Strony oświadczają, że są uprawnione do wystawiania i otrzymywania faktur VAT. 
3. Numery identyfikacyjne podatników są następujące: 

Zamawiający: NIP: 583-25-13-652, REGON: 190302736 
Wykonawca:  
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Czas obowiązywania umowy 
§ 10 

 
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres dwóch lat, począwszy od dnia……………  

Umowa może być rozwiązana w trybie art. 145 ust. 1 ustawy prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, nr 161, poz. 1078 i nr 182, poz. 1228, z 
2011 r. nr 5, poz. 13, nr 28, poz. 143, nr 234, poz. 1386, nr 240. poz. 1429 oraz z  
2012 r. poz. 769 i 1101). 

2. Niezależnie od wygaśnięcia umowy, Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług 
wynikających z gwarancji na części zamienne aż do jej zakończenia. 

 
 
Kary umowne 

§ 11 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienia w terminie usunięcia 

awarii lub uszkodzenia w wysokości 0,1% wartości brutto naprawianego urządzenia za 
każdy dzień opóźnienia licząc od terminu umownego. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w płatności otrzymanych 
faktur prawidłowo sporządzonych. 

 
 
Postanowienia końcowe 

§ 12 
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy mogą być wprowadzone w formie pisemnej po ich 
zatwierdzeniu przez obie strony, wyrażone na piśmie pod rygorem nieważności. 
 

§ 13 
1. Żadna ze stron nie zostaje uznana winną niewykonania postanowień niniejszej 

umowy, jeżeli z powodu siły wyższej wykonanie tych postanowień byłoby opóźnione, 
utrudnione lub zatrzymane. 

2. Jako wypadki siły wyższej uznane zostaną te decyzje, akty, sytuacje lub zjawiska, 
które nie podlegają w żaden sposób kontroli Stron i mają charakter nieprzewidywalny 
i niepowtarzalny. 

 
§ 14 

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 
 

§ 15 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się właściwe przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówieniach publicznych. 
 

§ 16 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
 

§ 17 
Integralną część umowy stanowi formularz oferty (zał. 2 do SIWZ) do zamówienia 
publicznego ZP/07/ARMAAG/2012. 
 
 
            Wykonawca              Zamawiający 
 



Zamówienie publiczne ZP/07/ARMAAG/2012 
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      (pieczęć Wykonawcy)           Załącznik nr 4 do SIWZ  
 
 

WYKAZ OSÓB 
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za, świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami  
 

 

Lp. Nazwisko i imię 
Opis posiadanych 

kwalifikacji 
zawodowych 

Wykształcenie 
Doświadczenie 

zawodowe 

Zakres  
wykonywanych 

czynności 

Podstawa do 
dysponowania 

osobami 

       

       

       

       

       

* -  

do wykazu Wykonawca dołączy życiorysy zawodowe. 

                   
   
miejscowość,  data           

pieczątka i podpis upoważnionego(ych) 
        przedstawiciela(li) Wykonawcy 

           
 




