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ROZDZIAŁ I - INFORMACJE OGÓLNE: 

 

1. Zamawiający: 

BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym I 144, 19-124 Jaświły 
Adres do korespondencji: Zabiele 37, 19-124 Jaświły POLSKA 
REGON: 052196095 ; NIP: 545-16-58-891 
tel. 85 733 18 20, tel./fax. 85 716 17 55 
 

Strona internatowa: www.biom-recykling.pl 
SIWZ jest dostępna pod adresem internetowym: www.biom-recykling.pl  
Godziny pracy:  godz.: 07:00 – 15:00  
 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) 

wraz z aktami wykonawczymi. 

 

ROZDZIAŁ II - OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

1. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

Przedmiot zamówienia obejmuje: Dostawę i montaż instalacji wentylacji nawiewno – wywiewnej 

kabiny sortowniczej na linii sortowniczej w Zakładzie Rycyklingu w Dolistowie wg posiadanego 

projektu technologicznego, który stanowi załącznik do niniejszej SIWZ 

W przypadku, gdy w SIWZ lub w innych dokumentach odnoszących się do przedmiotu niniejszego 

zamówienia znajduje się wskazanie dotyczące znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 

Zamawiający przyjmuje zastosowanie rozwiązań równoważnych przy realizacji przedmiotu 

zamówienia, to znaczy takich samych lub lepszych pod względem, jakości i funkcjonalności oraz 

warunków i kosztów eksploatacji, jak te opisane w dokumentacji odnoszącej się do niniejszego 

zamówienia.   

 

2. Kod zamówienia według CPV:  
 
45331210-1 – instalowanie wentylacji  
45331200-8 – Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  

45311200-2 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

http://www.biom-recykling.pl/


 

 

5.  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej. 

6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

7. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

8. Warunki dotyczące powierzenia części zamówienia podwykonawcom: 

a) Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części  dostaw podwykonawcom. 

b) Wykonawca, który zamierza wykonać zamówienie przy udziale podwykonawców, 

zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, którą wykona podwykonawca. 

c) Wskazanie niniejszego nastąpi w formularzu ofertowym - załącznik Nr 1 (art. 36 ust. 4 

ustawy). Gdy w wykonaniu zadania nie będą brali udziału podwykonawcy, należy wpisać 

adnotację - nie dotyczy. 

ROZDZIAŁ III - TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 

Od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2015 r. 

ROZDZIAŁ IV - WARUNKI DLA OFERENTA: 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 22 

ust. 1 w/w ustawy dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie za spełnienie uzna złożenie 

pisemnego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy, którego wzór stanowi załącznik Nr 2. 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia: 

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedstawić 

wykaz wykonanych dostaw Instalacji / urządzeń, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. 

Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony w przypadku wykazania należytego wykonania 

dostawy co najmniej 1 instalacji /urządzenia odpowiadającej swoim rodzajem instalacji będącej 

przedmiotem niniejszego zamówienia, o wartości minimalnej  100 000,00 zł z podaniem ich 

wartości, przedmiotu dostawy, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane należycie. 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie za spełnienie uzna złożenie 

pisemnego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy, którego wzór stanowi załącznik Nr 2. 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej: 



 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie za spełnienie uzna złożenie 

pisemnego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy, którego wzór stanowi załącznik Nr 2.  

 

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w 

postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek 

określony w pkt. 2 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. 

3. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w 

takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

wykonania zamówienia - załącznik Nr 5. 

4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy 

odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek 

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

5. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w 

niniejszej SIWZ. 

6. Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej wymienionych warunków na podstawie oświadczeń 

i dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty. 

 

ROZDZIAŁ V - DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW: 

Każdy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów: 

 

1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ. 

2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ. 

3. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć informację na temat wymaganych wykonanych  dostaw 

/instalacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. 

W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się o  udzielenie  niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 

Wykonawców niżej wymienione dokumenty mogą być złożone wspólnie. 

5. 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, 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 ustawy. 

6. 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. 

7. 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 potwierdzenie, 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. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) o ochronie konkurencji i konsumentów o której 

mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 

09.08.2013 r. poz. 907, z późn. zm.) albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - 

załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ. 

9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna). 

Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają 

obowiązek ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 4-6, składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

11. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 9 zastępuje się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 

miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania. Terminy ważności dokumentów stosuje się odpowiednio jak w pkt. 9. 



 

12. Jeżeli reprezentacja/reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa winien je 

przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

13. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 

składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 

14. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej oryginalności. 

15. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język 

polski w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

16. Wykonawca składa wszystkie oświadczenia w oryginale natomiast zaświadczenia i inne 

dokumenty w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę. 

17. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie 

dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 

18. Oferta oraz wszelkie dokumenty wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania 

firmy. 

19. Zamówienie nie ma charakteru międzynarodowego i nie przewiduje się rozliczeń w walutach 

obcych a jedynie w PLN. 

20. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany 

wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków o których 

mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - (art. 26 ust. 2a ustawy). 

21. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 

Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub którzy 

nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i 

dokumenty o których mowa o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy 

złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich 

złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny 

potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie 

przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez 

Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. W toku dokonywania 

badania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert art. 87 ust. 1 ustawy. 

22. Zakres i forma wymienionych wyżej dokumentów musi być zgodna z rozporządzeniem Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013 

r. poz. 231). 



 

 

23. Nie spełnienie przez Wykonawcę chociażby jednego z wymogów określonych niniejszą 

specyfikacją oraz brak kompletności wymaganych dokumentów spowoduje wykluczenie oferty z 

prowadzonego postępowania przetargowego. 

 

ROZDZIAŁ VI - TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ: 

1. Wyjaśnienia dotyczące warunków zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych 

w ustawie. 

2. Zamawiający informuje, że jedyną możliwą formą porozumiewania pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcami jest forma pisemna. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się za 

pomocą faksu , bądź e-maila  z tym, że wiadomość przesłaną faksem bądź e-mailem należy 

potwierdzić niezwłocznie w formie pisemnej. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w 

godzinach pracy, tj. w dni robocze od godz. 7 do 15. 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 

zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później jednak niż 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert. Pod warunkiem jednak, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert (art. 38 ust.1 ustawy). 

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 

upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 3 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 którym mowa (art. 38 

ust. 1a i 1b ustawy). 

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 

SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie 

internetowej, zamieszcza na tej stronie (art. 38 ust. 2 ustawy). 

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie 

wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na 

stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie (art. 38 ust. 4 ustawy). 

7. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 

zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. (art. 38 ust. 4a 

pkt 1 ustawy). 

8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówienie jest 

niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofercie, Zamawiający przedłuża termin 

składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz na stronie 

internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniona na tej stronie (art. 38 ust. 6 ustawy). 

9. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 

kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawie wymagających zachowania pisemności 

postępowania. 



 

10. Przedstawicielami Zamawiającego upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

Pan Mirosław Bałakier – Prezes BIOM Sp. z o.o.  

 

ROZDZIAŁ VII - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

1. Oferta powinna stosować się do zasad określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 09.08.2013 r. poz. 907, z późn. zm.) i 

zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w SIWZ. 

2. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

3. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

4. Oferta powinna być napisana w języku polskim, czytelnie ręcznie pismem drukowanym, na 

maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez 

uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

5. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez przedstawiciela 

Wykonawcy uprawnionego do reprezentowania zgodnie wymogami ustawowymi oraz przepisami 

prawa. 

6. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, jest 

on zobowiązany do załączenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do wykonania 

czynności. 

7. Dokumenty mogą być złożone w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

8. Zaleca się spięcie wszystkich stron oferty w sposób trwały. 

9. Wszelkie poprawki wymagają zaparafowania przez osobę podpisującą ofertę. 

10. Zapisane strony oferty zaleca się kolejno ponumerować, a łączną ilość stron należy wpisać do 

formularza ofertowego. 

11. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i zawierać kolejno: 

a) formularz oferty - załącznik nr 1 

b) oświadczenia i dokumenty wymienione w ROZDZIALE IV i V 

12. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540)" i 

dołączone do oferty (najlepiej w oddzielnej kopercie) - zaleca się aby były oddzielnie spięte. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w (art. 86 ust. 4 ustawy). 



 

 

13. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie lub opakowaniu, zapewniającym w sposób 

gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającym jej nienaruszalność do 

terminu otwarcia ofert bez uszkodzenia tego opakowania. 

14. Koperta lub opakowanie winno być zaadresowane na adres Zamawiającego, podany na wstępie 

winna być  opatrzona nazwą  i adresem wykonawcy oraz posiadać oznaczenie: 

„ Oferta dot. przetargu na  Dostawę i montaż instalacji wentylacji nawiewno – 

wywiewnej kabiny sortowniczej na linii sortowniczej w Zakładzie Recyklingu w 

Dolistowie”  

 

ROZDZIAŁ VIII - WYCOFANIE OFERTY LUB JEJ ZMIANY 

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, 

że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu 

składania ofert. 

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak 

składana oferta, w kopercie odpowiednio oznakowanej dodatkowo dopiskiem „Zmiana". 

3. Koperty oznaczone dopiskiem „Zmiana" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 

wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną 

dołączone do oferty. 

4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na kopercie "Wycofanie". 

5. Koperty oznaczone napisem „Wycofanie" będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu 

poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty ofert 

wycofanych nie będą otwierane. 

 

ROZDZIAŁ IX - SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY 

1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z 

realizacją zadania. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do określenia w Formularzu ofertowym ceny brutto za 

wykonanie przedmiotu zamówienia . Oferowana cena powinna zawierać w sobie wszystkie 

koszty związane z wykonaniem  dostawy, w tym obowiązujący podatek VAT. 

3. Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie 

podlegała zmianom. 

4. Ostateczna cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi być 

podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. 

5. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę łączna cena oferty brutto z ( VAT).  



 

ROZDZIAŁ X - OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT. 

1) Zamawiający ustala następujące kryteria wyboru i oceny ofert: 

1) C - cena - znaczenie - 95% 
 

C = punktowa ocena ceny ofertowej brutto może maksymalnie osiągnąć 100 punktów. 

Punkty jakie otrzyma badana oferta w kryterium cena (C) będą liczone w następujący sposób:  

           Cena minimalna brutto 

C = ---------------------------------------- x 100 [pkt.] 

         Cena oferty badanej brutto 

Uzyskane w ten sposób punkty będą przemnożone przez wagę kryterium 95% 

 

2)    R – skrócony TERMIN realizacji (nie więcej niż 5 dni ) – znaczenie 5% 

 

R = punktowa ocena możliwości skrócenia czasu realizacji, może maksymalnie osiągnąć 1punkt. 

Punkty jakie otrzyma badana oferta w kryterium czas realizacji będą przyznane w następujący sposób:  

1 dzień skrócenia terminu realizacji – 1 pkt 

2 dni skrócenia terminu realizacji – 2 pkt 

3 dni skrócenia terminu realizacji – 3 pkt 

4 dni skrócenia terminu realizacji – 4 pkt 

5 dni skrócenia terminu realizacji – 5 pkt 

 

Wynik W = Procentowa ocena sumy wyników w kryterium  cena i czasu realizacji. 

 

 W=C*95% + R 

W przypadku skrócenia terminu realizacji o więcej niż 5 dni Wykonawca otrzyma 5 pkt.  

 

Oferta z najwyższym współczynnikiem W zostanie uznana jako najkorzystniejsza. 

  

 

ROZDZIAŁ XI - MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w biurze zarządu , Zabiele 37, 19-124 Jaświły 

do dnia 27 października  2015 r. do godz. 1000 Wszystkie oferty złożone po podanym wyżej 

terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 



 

 

2. Oferty przesłane pocztą zostaną zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod 

warunkiem, że ich dostarczenie przez pocztę do Zamawiającego nie naruszą terminu składania 

ofert. 

 

ROZDZIAŁ XII - MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT: 

1. Otwarcie ofert jest jawne. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 października 2015 r. godz. 10:05 w sali konferencyjnej : 

BIOM Sp. z o.o. 

Biuro Zarządu: Zabiele 37 

19-124 Jaświły 

3. Bezpośrednio przed otwarciem Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

4. Po otwarciu oferty Zamawiający, poda nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a 

także informacje dotyczące ceny. Informacje te odnotowane będą w protokole z otwarcia ofert. 

5. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny 

przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informacje, o których mowa w ust. 

3 i 4. 

6. Ofertę wniesioną po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca. 

7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

8. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny 

zgodnie z art. 87 pkt 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta 

została poprawiona. 

9. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieją okoliczności 

przewidziane w art. 93 ust. 1 ustawy. 

 

 

ROZDZIAŁ XIII - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

 

ROZDZIAŁ XIV - ODRZUCENIE OFERTY 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 



 

a. Jest niezgodna z ustawą - Prawo zamówień publicznych, 

b. Jej treść nie odpowiada treści SIWZ, 

c. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 

d. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

e. Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenia 

zamówienia, 

f. Zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 

87 ust. 2 ustawy, 

g. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

 

ROZDZIAŁ XV - FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY: 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający: 

1. Zawiadomi Wykonawców , którzy złożyli oferty o: 

a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę ( firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę 

wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, 

b. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

c. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Zamieści informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę ( firmę) i adres 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Zamawiającego i na stronie internetowej. 

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni 

od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejsze oferty, jeżeli zawiadomienie to 

zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny 

sposób nie później jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą z zastrzeżeniem art. 94 

ust 2 pkt 1a ustawy. 

4. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym - załącznik 

nr 7 do niniejszej SIWZ. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w 

art. 93 ust 1 ustawy. 

 

ROZDZIAŁ XVI - OGŁOSZENIE WYNIKÓW: 

Ogłoszenie wyników nastąpi po ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 



 

 

 

ROZDZIAŁ XVII - EWENTUALNE ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W UMOWIE W STOSUNKU DO 

OFERTY: 

Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość 

dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 

a) zmiany przepisów prawnych, 

b) gdy stanie się to konieczne ze względu na opisaną w projekcie technologicznym funkcję tych 

dostarczanych maszyn/urządzeń. 

Każda zmiana warunków określonych w umowie może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie w formie aneksu do umowy z zachowaniem zasad i warunków zmiany określonych w SIWZ i 

obowiązujących przepisach prawa (w szczególności prawa cywilnego i prawa zamówień publicznych). 

 

ROZDZIAŁ XVIII - ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY: 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich interes 

prawny w uzyskaniu zamówienia poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Odwołanie przysługuje od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest 

zobowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności wymienionych w art. 180 ust. 2 ustawy: 

a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

c) odrzucenia oferty odwołującego. 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, wskazując okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołania. 

5. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 

a) nie zawiera braków formalnych, 

b) uiszczono wpis. 

6. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego 

uiszczenia dołącza się do odwołania. 



 

 

 

ROZDZIAŁ XIX - POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Złożenie nieprawdziwych oświadczeń przez Wykonawcę skutkuje natychmiastowym 

wykluczeniem z postępowania. 

2. Sporządzenie oferty niezgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji skutkuje odrzuceniem 

oferty. 

3. Zamawiający zawiadomi Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

4. Zamawiający określi dokładny termin i miejsce zawarcia umowy. 

5. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego znajdują się w dziale VI Pzp (środki ochrony prawnej). 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego. 

Załączniki do SIWZ: 

Nr 1 - Formularz ofertowy 

Nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 

Nr 5 - Wzór pisemnego zobowiązania innego podmiotu 

Nr 6- Wzór wykazu wykonanych usług 

Nr 7 - Umowa – wzór 

Nr 9- Projekt Instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej kabiny sortowniczej na linii sortowniczej w 

Dolistowie.  

Nr 10 Przedmiar robót 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 1 

(pieczęć Wykonawcy) 
FORMULARZ OFERTOWY 

Odpowiadając na ogłoszenie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 09.08.2013 r. poz. 

907, z późn. zm.) na wykonanie zamówienia: 

oferujemy wykonanie zamówienia:  

Dostawę i montaż instalacji wentylacji nawiewno – wywiewnej kabiny sortowniczej na 
linii sortowniczej w Zakładzie Recyklingu w Dolistowie 

Cena brutto: ………………… zł, 

 (słownie: …………………………………………………………………………złotych) 

 

Termin realizacji zamówienia    do ……. ………… 

Uwaga: Termin realizacji zamówienia - stanowi kryterium oceny ofert. 

 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się treścią SIWZ i akceptujemy w pełni i bez zastrzeżeń jej 

postanowienia. 

2. Oświadczamy, że akceptujemy w pełni i bez zastrzeżeń projekt umowy stanowiący załącznik nr 

7 do SIWZ i w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do jej 

podpisania w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na warunkach zawartych w 

SIWZ. 

3. Oświadczamy, że akceptujemy termin związania ofertą określony w SIWZ. 

4. Oświadczamy, że przedstawione przez nas dokumenty opisują aktualny stan faktyczny i prawny. 

5. Oświadczamy, że w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu 

nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 89 ust.1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i art. 

5-17d ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

6. Częściowy zakres objęty niniejszym zamówieniem wykonany z udziałem podwykonawcy/ów: 

………………………………………………………………………………………………………… 

Ofertę niniejszą składamy na  .....  kolejno ponumerowanych stronach. 

Załącznikami do niniejszego formularza oferty, stanowiącymi integralną część oferty są;  

1.…………………………………………………………………………………… 

2……………………………………………………………………………………. 

3……………………………………………………………………………………. 

  
(miejscowość, data) (podpis i pieczątka Wykonawcy lub 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

Uwaga: w przypadku składania oferty wspólnej wymagane jest podanie nazw i adresów 

podmiotów składających ofertę wspólną oraz wskazanie Lidera. 

niepotrzebne skreślić* 



 

Załącznik Nr 2 

(pieczęć Wykonawcy) 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu 

nieograniczonego na wykonanie zamówienia: 

Dostawę i montaż instalacji wentylacji nawiewno – wywiewnej  
kabiny sortowniczej na linii sortowniczej  

w Zakładzie Recyklingu w Dolistowie 

 

Oświadczam/y, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych: (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 09.08.2013 r. poz. 907, z późn. zm.) na dzień składania 

oferty spełniam/y warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem/ potwierdzamy 

własnoręcznymi podpisami* świadom/ świadomi* odpowiedzialności karnej z art. 233, 271, 297 

Kodeksu Karnego. 

(miejscowość, data) (podpis i pieczątka Wykonawcy lub 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

Uwaga: w przypadku spełniania warunków udziału na podstawie zawartego pisemnego 

zobowiązania innego podmiotu, powyższe zobowiązanie należy dołączyć do oświadczenia. 

niepotrzebne skreślić* 

 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 3 
(pieczęć Wykonawcy) 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu 

nieograniczonego na wykonanie zamówienia na: 

Dostawę i montaż instalacji wentylacji nawiewno – wywiewnej  
kabiny sortowniczej na linii sortowniczej w Zakładzie Recyklingu w Dolistowie 

 

 

Oświadczam/y na dzień składania oferty o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych: (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 09.08.2013 r. poz. 907, z późn. zm.). 

Niniejsze oświadczenie potwierdza - wykazuje również brak podstaw prawnych do wykluczenia w 

przypadku składania oferty przez osoby fizyczne w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

(miejscowość, data) (podpis i pieczątka Wykonawcy lub 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

Uwaga: w przypadku składania oferty wspólnej niniejsze oświadczenie składa każdy Wykonawca 

osobno. Dotyczy to również wspólników spółki cywilnej. 

Załącznik Nr 4 
 
 
 



 

OŚWIADCZENIE 
 

Ja, niżej podpisany: ………………………………………………………………………….. 

                                                                        (imię i nazwisko składającego oświadczenie)  

będąc upoważnionym do reprezentowania wykonawcy: 

………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa wykonawcy) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                      (adres siedziby wykonawcy) 

na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: Dz. U. z dnia 09.08.2013 r. poz. 907, z późn. zm.) oświadczam, że przystępując do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 

Dostawę i montaż instalacji wentylacji nawiewno – wywiewnej  

kabiny sortowniczej na linii sortowniczej w Zakładzie Recyklingu w Dolistowie 
 

nie przynależymy do grupy kapitałowej *  

przynależymy do grupy kapitałowej * 

Jeżeli Wykonawca wchodzi w skład grupy kapitałowej, do niniejszej informacji załącza listę 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

(Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) o ochronie konkurencji i konsumentów. 

(miejscowość, data) (podpis i pieczątka Wykonawcy lub 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 



 

 

Załącznik Nr 5 

WZÓR PISEMNEGO ZOBOWIĄZANIA INNEGO PODMIOTU 

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (wiedzy i doświadczenia) na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia. 

Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………… 

ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego: 

Dostawę i montaż instalacji wentylacji nawiewno – wywiewnej 
kabiny sortowniczej na linii sortowniczej w Zakładzie Recyklingu w Dolistowie 

 

Nazwa i adres Podmiotu składającego zobowiązanie : 

………………………………………………………………………………………………................

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

Będąc upoważnionym do reprezentowania podmiotu składającego zobowiązanie: oświadczam/y, że 

oddaję/my do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby w zakresie wiedzy i doświadczenia, 

potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych 

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia w następującym zakresie: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

(miejscowość, data) (podpis osoby uprawnionej działającej 
                                                                                                 w imieniu podmiotu składającego zobowiązanie) 

 
 
 
 

Uwaga: niniejsze zobowiązanie jest składane tylko w przypadku korzystania z usług innego podmiotu do 

realizacji zadania. 
 

 



 

Załącznik Nr 6 
(pieczęć Wykonawcy) 

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu 

nieograniczonego na wykonanie zamówienia: 

Dostawę i montaż instalacji wentylacji nawiewno – wywiewnej kabiny sortowniczej na linii 

sortowniczej w Zakładzie Recyklingu w Dolistowie  

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:  

Wykonałem (wykonaliśmy) w okresie ostatnich ….. lat przed upływem terminu składania ofert, niżej 

wymienioną(e) dostawę / instalację (i) porównywalną(e) z przedmiotem zamówienia pod względem 

rzeczowym :  

Lp. Nazwa, rodzaj i zakres 

dostawy 

Wartość  

brutto 

dostawy 

PLN 

 

Data wykonania instalacji 

w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu 

składania ofert a jeżeli 

okres prowadzenia 

działalności jest krótszy 

-w tym okresie 

Odbiorcy Nazwa 

Wykonawcy 

(wypełniają 

Wykonawcy 

wspólnie 

ubiegający się 

o zamówienie) 

początek 

(data) 

zakończenie 

(data) 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyd dokumenty potwierdzające należyte wykonanie 

wskazanych w tabeli powyżej usług. 

 

 

 

(miejscowość, data) (podpis i pieczątka Wykonawcy lub 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 



 

 

Załącznik nr 7  

UMOWA WZÓR 

na dostawę i montaż instalacji wentylacji nawiewno – wywiewnej kabiny sortowniczej na linii 

sortowniczej w Zakładzie Recyklingu w Dolistowie 

 

 

Zawarta  w  dniu  ........................ w Zabielu 

 

pomiędzy : 

 

BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym I 144, 19-124 Jaświły, wpisaną do Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 0000158945, Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS, o 

kapitale zakładowym 18 187 000 zł, NIP: 545-16-58-891, REGON: 052196095 

zwaną  dalej  w  treści umowy  Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

Mirosław Bałakier – Prezesa Zarządu 

 

a 

 

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

zarejestrowanym w Sądzie …………………… Nr rejestru……..……….. Regon: ..............         NIP:...................   z  

siedzibą  w   ................................... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

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

Wspólnie zwane dalej Stronami. 

 

w oparciu o przeprowadzone postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, (zwaną dalej ustawą Pzp) (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), zostaje zawarta umowa o następującej treści: 

 

 

§ 1 

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=3522
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=3522


 

 

1. Na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożonej w postępowaniu Ofercie 

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i montażu instalacji wentylacji nawiewno – 

wywiewnej kabiny sortowniczej na linii sortowniczej w Zakładzie Recyklingu w Dolistowie zgodnie z 
załączonym projektem technologicznym. 

 

2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym na koszt i ryzyko 
Wykonawcy w terminach określonych w SIWZ . 
 

3. Przedmiot umowy obejmuje również wykonanie na Miejscu Dostawy Usług pozostających w związku z 
realizowanymi Dostawami, a w szczególności: 

 

a) montaż z uruchomienie maszyn/urządzeń objętych dostawą na Miejscu Dostawy 
b) dostarczenie wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych prawem Kraju dla poprawnej 

eksploatacji dostarczonych maszyn/urządzeń w języku polskim  
c) dostarczenie certyfikatów CE oraz harmonogramu okresowych przeglądów serwisowych, szczegółowych 

instrukcji obsługi i konserwacji w tym DTR (dokumentacja techniczno- ruchowa) dla każdej właściwej 

jednostki dostarczonych maszyn/urządzeń w języku polskim 
d) przeszkolenia personelu Zamawiającego, za zgodą Zamawiającego w miejscu wskazanym przez 

Wykonawcę lub w Miejscu Dostawy, w zakresie uruchomienia, eksploatacji, konserwacji lub naprawy 
dostarczonych maszyn/urządzeń  

e) obecność przedstawiciela Wykonawcy przy rozruchu mechanicznym, technologicznym oraz próbach 

eksploatacyjnych dostarczonych maszyn/urządzeń 

. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Usług, o których mowa w ust. 3 w okresie rękojmi i/lub gwarancji, 

jakości. 

 

§ 2 

 

1. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu i przenieść na 

niego własność przedmiot umowy, a Zamawiający zobowiązuje się przedmiot umowy odebrać i zapłacić 

Wykonawcy cenę, na warunkach określonych w Umowie. 

 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu umowy, zawartymi w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

3. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że dostarczone przez niego maszyny/urządzenia są fabrycznie nowe, 

nieużywane, pozbawione wad technicznych, produkcyjnych, materiałowych oraz zgodne z parametrami 
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

 

§ 3 

 



 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o gotowości dostawy maszyn/urządzeń i 

wykonania Usług z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 7 dni przed dostawą. Strony uzgodnią konkretny dzień 

dostawy i montaż i godziny (przedział czasowy), w jakich nastąpi dostarczenie przedmiotu umowy i jego 
odbiór. 

 

2. Odbioru przedmiotu umowy dokonają upoważnieni pracownicy Zamawiającego za protokołem odbioru. 

 

3. Podpisanie protokołu odbioru poprzedzą próby odbiorowe, badania kontrolne, testy sprawności, próbna 

eksploatacja, które zostaną przeprowadzone w Miejscu Dostawy, przy czym w szczególności może to polegać 

na sprawdzeniu wszystkich lub losowo wybranych elementów przedmiotu zamówienia albo sprawdzeniu 
dokonanym zgodnie z możliwymi do zastosowania normami technicznymi. 

 

4. Wykonawca sporządzi protokół prób odbiorowych, badań kontrolnych, testów sprawności, próbnej 
eksploatacji, który winien zawierać w szczególności: 

 

a)  zakres prowadzonych prób odbiorowych, badań kontrolnych, testów sprawności, 

inspekcji i próbnej eksploatacji, emisji hałasu 

b)  stwierdzone braki, usterki, wady fizyczne lub oświadczenie o ich braku 

   

5. Podpisanie wszystkich protokołów prób odbiorowych, badań kontrolnych, testów sprawności, inspekcji i 

próbnej eksploatacji dla przedmiotu zamówienia, stanowić będzie dla Zamawiającego podstawę do 
podpisania końcowego protokołu odbioru. Podpisanie takiego protokołu przez przedstawiciela 

Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy uważane będzie za zakończenie części umowy związanej z 
dostarczeniem przedmiotu zamówienia. 

 

6. Pozytywne wyniki prób odbiorowych, badań kontrolnych, testów sprawności próbnej eksploatacji dla 
przedmiotu zamówienia objętego Zamówieniem nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku udzielenia gwarancji 

lub innych obowiązków wynikających z Umowy. 

 

 

§ 4 

 

1. Jeśli w wyniku prób odbiorowych, badań kontrolnych, testów sprawności i próbnej eksploatacji przedmiot 
zamówienia objęty Zamówieniem okaże się niezgodny z SIWZ, Zamawiający może odmówić odbioru 

instalacji. 

 

 

§ 5 

 



 

1. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzania okresowych kontroli, przeglądów serwisowych, 

konserwacji i napraw dostarczonej instalacji oraz zapewni dostawę części zamiennych i materiałów 

eksploatacyjnych, potrzebnych do wykonania zadania.  

 

2. Wykonawca dostarczy, w terminie do 30 dni po realizacji dostawy przedmiotu zamówienia, listę wytwórców 

i/lub dystrybutorów oryginalnych, zaakceptowanych przez Wykonawcę i/lub producenta 
maszyny/urządzenia, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych. 

 

§ 6 

1. Do należytego wykonania przedmiotu umowy Strony ustalają następujące warunki szczegółowe prawidłowej 
realizacji przedmiotu zamówienia: 

 

a) Dostawy realizowane w ramach niniejszej Umowy będą odpowiadać standardom wskazanym w SIWZ, 
a jeśli nie jest wymieniony żaden właściwy standard będą odpowiadać standardom obowiązującym w 

kraju pochodzenia towarów z uwzględnieniem spełnienia standardów najlepszych dostępnych technik 
(BAT- Best Available Techniques) 

b) Wykonawca zapewni załadunek, transport, rozładunek i uruchomienie maszyn/urządzeń będących 

przedmiotem umowy, 
c) Wykonawca zapewni pakowanie i zabezpieczenie maszyn/urządzeń na czas transportu, w sposób 

zgodny ze stosownymi normami technicznymi, zapobiegający ich uszkodzeniu lub pogorszeniu jakości,  
d) Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka związane z uszkodzeniem, utratą, zniszczeniem przedmiotu umowy, 

do czasu jego protokolarnego odbioru przez Zamawiającego 

 

§ 7 

 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, ustala się, w oparciu o złożoną w 
postępowaniu, w trybie przetargu nieograniczonego ofertę, w formie zryczałtowanego wynagrodzenia 

brutto (wraz z podatkiem od towarów i usług VAT) na kwotę :……..……………………………zł (słownie: 
……………............................................................) 

 

2. Kwota o której mowa w § 7 ust. 1 umowy, zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec 

Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy. 

 

3. Kwota wynagrodzenia podana w ust.1 obejmuje wszelkie podatki, należności i opłaty wymagane do realizacji 

przedmiotu Umowy i nie będzie korygowana ze względu na jakikolwiek z tych kosztów 

 

 

§ 8 

 

1. Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego nastąpi na podstawie faktury wystawionych przez 
Wykonawcę, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych 

faktur VAT. 

 

2. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 



 

 

 

3. Należność za wykonanie przedmiotu Umowy określoną w § 7 ust.1 niniejszej umowy, Zamawiający 

ureguluje przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

 

4. Zamawiający informuje, że faktury za realizację przedmiotu umowy należy wystawić na: 

 

BIOM Sp. z o.o.  

Dolistowa Stare I 144, 
19-124 Jaświły  

NIP: REGON: 052196095   

NIP: 545-16-58-891 

 

5. Do faktury, w której występują dostawy zrealizowane przez podwykonawcę winno być dołączone 

oświadczenie podwykonawcy o tym, że faktury za realizację zadań, które wykonał na rzecz Wykonawcy, 
zostały mu zapłacone. 

 

6. Faktury nie spełniające warunku zawartego w ust. 5 niniejszego paragrafu zostaną zwrócone Wykonawcy 

bez obowiązku ich realizacji przez Zamawiającego. 

 

§ 9 

 

1. Do realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a także do kontaktów z Wykonawcą, Zamawiający ustanawia 

następujące osoby: 

 

1) Pana Cezarego Babińskiego – Kierownika Jednostki Realizującej Projekt 

 

2. Do realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a także do kontaktów z Zamawiającym, Wykonawca ustanawia 

następujące osoby(ę): 

 

1)…………………………………………………………………………………………. 

 

§ 10 

 

 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczony przedmiot umowy ma wady 

zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie. 
 

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczone maszyny/urządzenia nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub 
wynikających z błędów technologicznych i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie. 

 



 

2. Wykonawca w okresie rękojmi i gwarancji usunie usterkę lub uszkodzenie na własny koszt po otrzymaniu od 

Zamawiającego powiadomienia drogą pisemną lub elektroniczną w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym 

niż 14 dni. 
 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne i prawne zmniejszające wartość 
użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych dostaw. 

 

4. W ramach odpowiedzialności gwarancyjnej Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wady lub dostarczenia rzeczy 
nowej wolnej od wad.  

 

5. Zamawiający ma prawo wymiany maszyny/urządzenia na nowe, jeżeli trzykrotna naprawa nie przyniosła 
pozytywnego efektu działania lub zachowania się maszyny/urządzenia. 

 

6. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu rzecz wolną od wad albo dokonał 

istotnych napraw rzeczy objętej Gwarancją Jakości okres gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy 
wolnej od wad albo naprawy rzeczy.  

 

7. W przypadku wymiany części rzeczy objętej gwarancją okres gwarancji jakości biegnie na nowo dla tej części.  
 

8. W innych przypadkach okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej 
gwarancją Zamawiajmy nie mógł z niej korzystać.  

 

9. W każdym przypadku przedłużony Okres Gwarancji nie może być przedłużony o więcej niż dwa lata w stosunku do 
Okresu Gwarancji Jakości określonego powyżej.  

 

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność gwarancyjną za dostarczone i wbudowane urządzenia oraz materiały do końca 
udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo upływu gwarancji wytwórcy urządzenia czy materiału. 

 

11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność gwarancyjną, niezależnie od tego czy zamówienie zrealizował sam czy za 
pomocą Podwykonawców. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność gwarancyjna za cały zakres zamówienia 
niezależnie od odpowiedzialności Podwykonawców, dostawców i producentów. 

 

12. Wykonawca wskazuje autoryzowane punkty serwisowe dla dostarczonych maszyn/urządzeń: 
 

1) ...................................................... 
2) ...................................................... 
3) ...................................................... 
 

13. Wykonawca zapewnia (odpłatną) dostawę części zamiennych dla maszyn/ urządzeń przez okres 10 lat od podpisania 
przez strony protokołu odbioru.1 

 

Wykonawca odpowiada za wadę również po upływie okresu gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o 

powstaniu wady przed upływem tejże gwarancji 

 

 

§ 11 

 

1 obowiązek ten może zostać wykonany również przez wskazanie odpowiedniego dostawcy na rynku. 



 

 

 

1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy, będą naliczane kary umowne. 

 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

 

a) za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w 
wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, 

b) za zwłokę w wykonaniu w terminie któregokolwiek z obowiązków wynikających z Umowy, w wysokości 
0,1% wynagrodzenia umownego określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, 

c) za zwłokę w przystąpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub 

gwarancji, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za 
każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego w Karcie Gwarancyjnej (Załącznik Nr 1 do niniejszej 

umowy)  
d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi czy gwarancji, w 

wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień 

zwłoki liczony od ostatniego dnia okresu wyznaczonego na usunięcie wad, 

 

3. 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 zgodnie z art. 145 ustawy Pzp. W 

tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 
umowy. 

 

4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania  

uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego 

 

§ 12 

 

1. Strony przewidują możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie parametrów technicznych 

maszyn/urządzeń, gdy stanie się to konieczne ze względu na opisaną w projekcie technologicznym funkcję tych 

maszyn/urządzeń. 

2. Każda zmiana warunków określonych w niniejszej umowie może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie w formie aneksu do umowy z zachowaniem zasad i warunków zmiany określonych w SIWZ i 

obowiązujących przepisach prawa (w szczególności prawa cywilnego i prawa zamówień publicznych). 

 

§ 13 

 

W sprawach nieuregulowanych w treści niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Ustawy prawo zamówień 

publicznych, Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.  

 



 

§ 14 

 

Spory  mogące  wyniknąć  z  realizacji  postanowień  niniejszej  umowy  strony  podają  pod  rozstrzygnięcie  sądu  

właściwego dla  siedziby  Zamawiającego. 

 

§ 15 

 

1. Umowę sporządzono w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z czego 1 egz. dla Wykonawcy i  2 egz. 

dla Zamawiającego. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY 

 

 

……………………………………………………… 

WYKONAWCA 

 

 

…………………………………………………………… 

 

 

 


