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Nr sprawy: 440/GL/2010                                                                               Słupsk, 22.09.2010r. 
   
         

WARUNKI ZAMÓWIENIA  
 

na sprzedaŜ i dostarczenie spektrometru ASA 
 

1. ZAMAWIAJ ĄCY 
 

Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. tel.  
76-200 Słupsk 
ul. Orzeszkowej 1 
tel. (59) 842 60 51 
fax (59) 842 22 07 
e-mail: sekretariat@wodociagi.slupsk.pl 
NIP 839-000-55-92 

 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 
Zamówienie sektorowe o wartości poniŜej 387.000 euro prowadzone w trybie zapytania ofertowego bez 
stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaŜ i dostarczenie do siedziby Zamawiającego fabrycznie 

nowego, automatycznego, jednowiązkowego spektrometru absorpcji atomowej ASA 
wyposaŜonego w kuwetę grafitową i autosampler.  

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszych 
warunków zamówienia.  

3.3. Wymagany okres gwarancji - co najmniej 24 miesiące, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. 
3.4. W ramach przedmiotu zamówienia Oferent: 

3.4.1 zainstaluje i uruchomi urządzenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 
3.4.2 przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi podstawowej i aplikacyjnej 

urządzenia, kaŜde szkolenie w wymiarze co najmniej 8 godzin. 
3.4.3 w okresie gwarancyjnym wykona przeglądy urządzenia uwzględniające sprawdzenie 

krzywych kalibracyjnych w terminach określonych w warunkach gwarancji.  
3.5 Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy komplet dokumentacji w j. polskim, na którą składa 

się m.in.: 
3.5.1 instrukcja obsługi urządzenia i oprogramowania, 
3.5.2 zestaw metod analitycznych dla techniki bezpłomieniowej 
3.5.3 karta gwarancyjna, 
3.5.4 deklaracja zgodności CE 

 
4. OFERTY WARIANTOWE I RÓWNOWAśNE 

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani równowaŜnych. 

 
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
       PoŜądany termin dostarczenia urządzenia –  8 tygodni od dnia podpisania umowy. 
 
6. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 

 
  O udział w postępowaniu mogą ubiegać się Oferenci, którzy: 

6.1 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia tj. wykaŜą, Ŝe w okresie ostatnich 3 lat przed dniem 
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wszczęcia postępowania wykonali naleŜycie co najmniej 3 dostawy, których przedmiotem była 
dostawa urządzeń laboratoryjnych o wartości netto minimum 100.000 zł kaŜda. 

6.2 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
6.3 nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu nieuczciwości lub nierzetelności w 

prowadzeniu działalności gospodarczej tj.: 
6.3.1 nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne, 
6.3.2 nie wyrządzili szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, 
6.3.3 nie otwarto w stosunku do nich likwidacji lub nie ogłoszono ich upadłości, 
6.3.4 Ŝaden z członków organu zarządzającego/wspólnik/właściciel nie został prawomocnie 

skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwo skarbowe ani inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 

  
Zamawiający oceni spełnienie tych warunków na podstawie złoŜonych oświadczeń i dokumentów. 

 
7. DOKUMENTY WYMAGANE NA ETAPIE SKŁADANIA OFERTY 

 
7.1 oferta (złoŜona na formularzu zgodnym z zał. nr 2  do niniejszych warunków), 
7.2 odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 

(wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed terminem złoŜenia oferty), 
7.3 dokument potwierdzający umocowanie osób do reprezentowania Oferenta w przypadku, gdy 

uprawnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złoŜonych dokumentów, 
7.4 oświadczenie zgodne z zał. nr 3  do niniejszych warunków, 
7.5 wykaz zrealizowanych dostaw (na formularzu zgodnym z zał. nr 4  do niniejszych warunków),  
7.6 minimum 3 referencje od róŜnych zamawiających potwierdzające, Ŝe zrealizowane dostawy zostały 

wykonane z naleŜytą starannością, 
7.7 minimum 1 opinia uŜytkownika oferowanego urządzenia, 
7.8 specyfikacja techniczna urządzenia – uwzględniająca wymagania podane w zał. nr 1  do niniejszych 

warunków, 
7.9 szczegółowy opis warunków gwarancji i serwisu, wykaz punktów serwisowych, 
7.10 zaakceptowany projekt umowy (stanowiący zał. nr 5  do mniejszych warunków) 

 
Wymienione dokumenty winny być przedstawione w postaci oryginału lub kopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem przez upowaŜnione osoby. 

 
8   DOKUMENTY WYMAGANE NA ETAPIE PODPISYWANIA UMOWY  

 
8.1 zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o bieŜącym regulowaniu podatków (wystawione nie wcześniej 

niŜ 6 miesięcy przed terminem złoŜenia oferty), 
8.2 zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o bieŜącym regulowaniu składek (wystawione 

nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed terminem złoŜenia oferty), 
 
Wymienione dokumenty winny być przedstawione w postaci oryginałów lub kopii potwierdzonych za 
zgodność z oryginałem przez upowaŜnione osoby.  

 
9  KRYTERIA WYBORU OFERT  

 
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty – cena 100%. 
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniŜszą ceną stanowiącą sumę ceny urządzenia oraz 
ceny wszystkich przeglądów w okresie gwarancji (wartości netto). 
 

10  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY 
 
Ofertę naleŜy złoŜyć w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie w siedzibie Zamawiającego w 
Słupsku przy ul. E. Orzeszkowej 1 w sekretariacie (Budynek A) do dnia 06.10.2010r. do godz.15.00.  
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Kopertę naleŜy zaadresować na adres Zamawiającego wraz z podaniem nazwy i adresu Oferenta oraz 
opisać następująco:„Oferta na sprzedaŜ spektrometru”. 
 
 

11 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
Termin związania ofertą – 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
  

12 OSOBY UPOWAśNIONE PRZEZ ZAMAWIAJ ĄCEGO DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI 
 
Sprawy techniczne – Małgorzata Mikulska, tel. (59) 84 29 229 m.mikulska@wodociagi.slupsk.pl  
Sprawy formalne - Jolanta Lelakowska, tel. (59) 84 18 318 j.lelakowska@wodociagi.slupsk.pl  
 

13 UNIEWAśNIENIE POSTĘPOWANIA 
 
Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość uniewaŜnienia postępowania na kaŜdym jego etapie bez 
podania przyczyn. 

 
Załączniki:  
Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Nr 2 – Formularz oferty 
Nr 3 – Formularz oświadczenia 
Nr 4 – Formularz - wykaz zrealizowanych dostaw 
Nr 5 – Projekt umowy 
 
 

 


