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Specyfikacja niniejsza zawiera: 
 

l.p. Oznaczenie  
części 

Nazwa części 

1.  Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW)  
2.  Część II Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
3.  Część III Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU). 
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Prezes Zarządu  

          Mirosław Bałakier 
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Fax:     85 – 716 17 55 
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e-mail: biom-recykling@tlen.pl 
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1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. 
 
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 internetowa: www.biom-recykling.pl 
SIWZ jest dostępna pod adresem internetowym: www.biom-recykling.pl  

Godziny pracy:, godz.: 07:00 – 15:00  
 

2. Definicje. 
 
1. Na potrzeby niniejszej SIWZ za: 

 
a) Zamawiającego – należy rozumieć stronę udzielającą niniejszego zamówienia; BIOM Sp. z o.o.  

b) Wykonawcę – uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadają-

cą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub za-
warła umowę w sprawie zamówienia publicznego, 

c) Konsorcjum – należy przez to rozumieć dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, 

d) Postępowanie – należy przez to rozumieć postępowanie o udzielenie  niniejszego zamówienia pu-

blicznego, 
e) Ustawę Pzp – należy przez to rozumieć przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami  z dnia 29 

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

 
3. Tryb udzielania zamówienia. 

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

nia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) wraz z 
aktami wykonawczymi. 

 

4. Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:  
 
Projekt i budowa instalacji: stabilizacji tlenowej w systemie zamkniętym, demontażu odpadów 
wielkogabarytowych i kruszenia i odzysku odpadów budowlanych 
 

Przedmiot zamówienia obejmuje projektowanie wraz z uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnień, ze-
zwoleń i pozwoleń , roboty budowlane, dostawy i montaż maszyn i urządzeń pozostających w związ-

ku z realizowanymi robotami, w szczególności montaż i/lub uruchomienie maszyn i urządzeń, szkole-
nie Personelu Zamawiającego, obecność Przedstawiciela Wykonawcy przy rozruchu mechanicznym, 

technologicznym i próbach eksploatacyjnych, serwis gwarancyjny i serwis posprzedażny w okresie 
gwarancyjnym.   

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w SIWZ, Część III - Program Funk-
cjonalno-Użytkowy  

 

 

 
 

 
 

http://www.biom-recykling.pl/
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3. W ramach niniejszego Postępowania przewidziano realizację niezależnych Zamówień Częściowych: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z rozporządzeniem Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 
2007 r., zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

Kod CPV Opis 

45253800-3 Roboty budowlane w zakresie zakładów kompostowania 

43250000-0 Ładowarki czołowe 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

71221000-3  Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

74232000-4  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

79421200-3  Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych 

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane 

45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowa-

dzania ścieków 

  

45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

45251143-5  Roboty budowlane w zakresie instalacji sprężających powietrze 

45252000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz 

spalania odpadów 

  

45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne sanitarne 

45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne 

45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

45331000-9  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania 

45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 

45311000-1  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45315100-9  Instalacyjne roboty elektrotechniczne 

45315300-1  Instalacje zasilania elektrycznego 

45317200-4  Instalowanie transformatorów elektrycznych 

45000000-7  Roboty budowlane 

45320000-6  Roboty izolacyjne 

45222000-9  Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, 

szybów i kolei podziemnej 

45262300-4  Betonowanie 

Zamówienie 
częściowe 

Nazwa  zadania 

1. Projekt i budowa instalacji stabilizacji tlenowej w systemie 
zamkniętym 

2. Projekt i budowa instalacji demontażu odpadów 
wielkogabarytowych 

3. Projekt i budowa instalacji  kruszenia i odzysku 

odpadów budowlanych 
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45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

43800000-1  Urządzenia warsztatowe 

43300000 Maszyny i sprzęt budowlany 

45500000-2  Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót 

z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej 

42996100-5  

 

Rozdrabniarki 
 

 
 

 

5. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zainteresowany złożeniem Oferty dokonał wizji lokalnej na te-
renie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce, zapoznał się ze staniem istniejącym, do-

konał analizy, dostępności, miejsca, zapoznał się z wszystkimi dokumentami dotyczącymi rozbudowy 
ZZO w Koszarówce. Zebrał niezbędne dodatkowe informacje i przy ich uwzględnieniu przygotował 

Ofertę. Zgłaszanie zastrzeżeń, co do możliwości wykonania na etapie opracowania dokumentacji 

projektowej, będzie obciążało Wykonawcę.       
 

6. W przypadku, gdy w SIWZ lub w innych dokumentach odnoszących się do przedmiotu niniejszego 
zamówienia znajduje się wskazanie dotyczące znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Za-

mawiający przyjmuje zastosowanie rozwiązań równoważnych przy realizacji przedmiotu zamówienia, 
to znaczy takich samych lub lepszych pod względem jakości i funkcjonalności oraz warunków i kosz-

tów eksploatacji, jak te opisane w dokumentacji odnoszącej się do niniejszego zamówienia.   

 
 

5. Zamówienia częściowe. 
 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka 

lub wszystkie części wyszczególnione w Opisie Przedmiotu Zamówienia, w ilości i parametrach okre-
ślonych przez Zamawiającego.  

 
Wykonawca składający ofertę dla jednego, kilku lub wszystkich zamówień częściowych winien speł-

niać wymagane przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dla każdego z tych zamówień 

częściowych.  

 
 

6. Zamówienia uzupełniające. 
 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.  

 

7. Informacje o ofercie wariantowej, umowie ramowej i aukcji elektronicz-
nej. 

 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust.4 ustawy Pzp. 
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 
 

8. Miejsce i termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji. 
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Miejsce wykonania zamówienia – Zakład Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce, 
Gmina Grajewo 

 

Termin wykonania zamówienia od podpisania umowy do nie późnej niż: 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy. Konieczność zmiany powinna wynikać z  
okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiana nie może być nieko-

rzystna dla Zamawiającego. 
 

 

Okres gwarancji: 
 na roboty budowlane – 36 miesięcy od daty końcowego odbioru robót, 

 na dostawę sprzętu i wyposażenia – zgodnie z gwarancją producenta jednak nie mniej niż 24 

miesiące od daty przekazania Zamawiającemu   

 

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełnienia  tych warunków. 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: 

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

sy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokona-
nia oceny spełnienia tego warunku. 

  
2) posiadania wiedzy i doświadczenia (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia 

przez dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączna 

wiedza i doświadczenie) 
 

W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: 

 

 Dla części 1: 

jedna robota budowlana polegająca na wykonaniu bądź modernizacji obiektu kompostowni odpadów, 
bądź instalacji tlenowej w systemie zamkniętym o przepustowości co najmniej 12.000 Mg/rok i wartości 

nie mniejszej niż 1000 000,00 zł ( wraz z przeprowadzeniem rozruchu tej instalacji), wraz z podaniem 
wartości, daty i miejsca wykonania i odbiorców oraz załączeniem dowodów, że robota została wykonana 

w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona, 
 Dla części 2 :  

jedna robota budowlana - polegająca na wykonaniu i wyposażeniu  instalacji/ segmentu demontażu 

odpadów wielkogabarytowych (rozdrabniacz do odpadów wielkogabarytowych, ładowarka teleskopowa, 

wyposażenie warsztatu do demontażu wielkogabarytów) o wartości nie mniejszej niż 1000 000,00 zł 
wraz z podaniem wartości, daty i miejsca wykonania i odbiorców oraz załączeniem dowodów, że robota 

i/lub dostawy zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone. 

 

Zamówienie 

częściowe 

Nazwa  urządzenia, maszyny, pojazdu Termin wykonania 

zamówienia 

1. Projekt i budowa instalacji stabilizacji tlenowej w 
systemie zamkniętym 

6 m-cy od podpisania 
umowy  

2. Projekt i budowa instalacji demontażu odpadów 
wielkogabarytowych 

3 m-ce od podpisania 
umowy  

3. Projekt i budowa instalacji  kruszenia i odzysku 

odpadów budowlanych 

3 m-ce od podpisania 
umowy 
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  Dla części 3: 

jedna robota budowlana polegająca na wykonaniu i wyposażeniu  instalacji/ segmentu  instalacji  
kruszenia i odzysku odpadów budowlanych, (kruszarka szczękowa, młot hydrauliczny) o wartości nie 

mniejszej niż 1000 000,00 zł wraz z podaniem wartości, daty i miejsca wykonania i odbiorców oraz 
załączeniem dowodów, że robota i/lub dostawy zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 

 
 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykona-
nia zamówienia. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub wię-

cej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy 
oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie).  

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada osoby o następujących kwalifikacjach i 

doświadczeniu, 
  Dla części 1: 

a) dysponują Kierownikiem budowy:  

Kwalifikacje i umiejętności: wskazana osoba musi posiadać uprawnienia, których obowiązek na-

kłada ustawa Prawo budowlane tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 

bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie Rozporządzenia 
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 nr 83 poz. 578) lub ważne uprawnienia budowlane 
wydane według wcześniejszych przepisów lub uprawnienia równoważne według przepisów kraju 

ich uzyskania;  
Ogólne doświadczenie zawodowe -  doświadczenie zawodowe w budownictwie, w tym praca na 

stanowisku kierownika budowy przy realizacji minimum jednego obiektu budowlanego z branży 

gospodarki odpadami.  
b) dysponują osobą projektanta – technologa:  posiadającą wykształcenie wyższe techniczne, po-

siadającą doświadczenie w projektowaniu instalacji technologicznych,  w tym w zaprojektowaniu 
co najmniej jednej, pozytywnie uruchomionej i odebranej, instalacji do stabilizacji tlenowej od-

padów komunalnych ulegających biodegradacji o wydajności min.10 000 Mg/rok,  

 
Dla części 2: 

a) dysponują Kierownikiem budowy:  

Kwalifikacje i umiejętności: wskazana osoba musi posiadać uprawnienia, których obowiązek na-
kłada ustawa Prawo budowlane tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 

bez ograniczeń w specjalności drogowej wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Trans-
portu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz. U. 2006 nr 83 poz. 578) lub ważne uprawnienia budowlane wydane według 
wcześniejszych przepisów lub uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania;  

Ogólne doświadczenie zawodowe - w budownictwie, w tym praca na stanowisku kierownika bu-

dowy 
Dla części 3: 

b) dysponują Kierownikiem budowy:  

Kwalifikacje i umiejętności: wskazana osoba musi posiadać uprawnienia, których obowiązek na-

kłada ustawa Prawo budowlane tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń w specjalności drogowej wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Trans-

portu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (Dz. U. 2006 nr 83 poz. 578) lub ważne uprawnienia budowlane wydane według 

wcześniejszych przepisów lub uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania;  

Ogólne doświadczenie zawodowe - w budownictwie, w tym praca na stanowisku kierownika bu-
dowy 

  
 

4) posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie niniej-

szego zamówienia. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub 
więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekono-
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miczna i finansowa – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w 
imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie tego warunku): 

 
a. Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co  najmniej 

500.000,00 PLN ( pięćset tysięcy złotych).  W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku 

Wykonawca przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, w 
których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych 

lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem ter-
minu składania ofert dla każdego oferowanego Zamówienia Częściowego. 

 
b. opłaconą polisę ubezpieczeniową a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wyko-

nawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związa-

nej z przedmiotem zamówienia. w wysokości min. 500.000,00 PLN ( pięćset tysięcy złotych) dla każ-
dego oferowanego Zamówienia Częściowego. 

 
W przypadku, gdy Wykonawca złoży Ofertę na więcej niż jedno Zamówienie Częściowe polisa może być 

wykazana w jednym dokumencie i winna opiewać na sumę środków przypisanych dla każdego oferowa-

nego Zamówienia Częściowego.  
 

W trakcie realizacji umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie przez cały 
okres realizacji umowy w wysokości nie mniejszej niż 500.000.00 zł.  

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

nicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmio-

tów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W przypadku korzystania z 
zasobów innych podmiotów Wykonawca 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 

okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, lub inne dokumenty zgodnie z § 1 ust. 6 

Rozporządzenia 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 skła-

dane. Korzystając z wiedzy i doświadczenia innych podmiotów, należy wskazać jaki zakres robót wy-
kona ten podmiot jako podwykonawca, co pozwoli na wykorzystanie ich doświadczenia i wiedzy, 

oraz podać nazwy firm podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b w celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 
1. Pzp. 

 
 

3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na 
podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. Ocena spełnienia przedstawionych powyżej wa-

runków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia - nie spełnia”. Z treści zło-

żonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki Wykonawca spełnia.  
 

4. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 9.1.4) niniejszej IDW, po-
lega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 

ustawy Pzp (pkt 9.2 niniejszej IDW), wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w pkt 

9.1.4) niniejszej IDW, dotyczącej tych podmiotów,  
 

5. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji 
finansowej i ekonomicznej, określonych w pkt 9.1.4) niniejszej IDW, wymaganych przez Zamawiają-

cego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisa-
nego przez Zamawiającego warunku. 

 

6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp (pkt 
9.1.1) do 4) niniejszej IDW), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 

26 ust. 2b ustawy Pzp (pkt 9.2. niniejszej IDW), a podmioty te będą brały udział w realizacji części 
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zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów do-
kumentów wymienionych w pkt 10.1.2) do 7) niniejszej IDW. 

 
7. W przypadku polegania Wykonawcy na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: 
 

1) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zaso-
bów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, 

 
2) wszystkie dokumenty wymienione w pkt 9.4. oraz w pkt 9.6. niniejszej IDW, dotyczące podmio-

tów z których zasobów Wykonawca korzysta przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

 
 - z zastrzeżeniem, że kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych 

podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez te 
podmioty, zgodnie z pkt 10.8. niniejszej IDW.  

 

 
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 

podmiotów, o których mowa w pkt 9.4. oraz w pkt 9.6. niniejszej IDW, kopie dokumentów dotyczą-
cych odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę lub te podmioty. 
 

9. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty zawierające dane w innych walutach niż 

określono to w pkt. 9.1.1) do 4) niniejszej IDW, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyj-
mie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot 

Europejskich, ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszystkich innych danych finan-
sowych. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający 

przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji 

ogłoszenia  o zamówieniu w Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. 
 

10. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w 
celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

 

Na podstawie art. 26 ust. 2a ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na 
dzień składania ofert, spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i brak pod-

staw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 

Pzp.  
 

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp i w punkcie 
9 IDW oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie za-

mówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda nastę-
pujących dokumentów: 

 

1) Na podstawie art. 44 ustawy Pzp, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, według 

wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do niniejszej IDW (w przypadku wspólnego ubiegania 
się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, oświadczenie może być 

złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną, jeżeli każdy z nich speł-

nia wszystkie warunki samodzielnie, albo może być złożone wspólnie przez wszystkich Wy-
konawców, to znaczy, że na oświadczeniu należy wypisać wszystkich Wykonawców i podpi-

sują je wszyscy umocowani przedstawiciele Wykonawców lub podpisuje je umocowany przez 
Wykonawców wspólnie ubiegających  się o udzielenie zamówienia pełnomocnik). 

 
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie 

art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik nr 

2 do IDW (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub 
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więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z 
nich), 

 
3) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do reje-

stru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy 

Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (w 

przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wyko-
nawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), 

 
4) Oświadczenie o nie należeniu bądź należeniu do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów 

należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp 
– (wzór stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ) 

 

5) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 

zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być złożony przedmiotowy 
dokument dla każdego  z nich),   

 
6) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opła-

caniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania 

się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być złożo-

ny przedmiotowy dokument dla każdego  z nich),   
 

7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt. 4 - 8 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch 
lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego 

z nich). 

 
8) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składa-
nia ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub 

więcej Wykonawców  w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z 

nich). 
 

9) wykaz wykonanych robót i dostaw według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do IDW –, 
oraz dokumenty potwierdzające, że te  roboty zostały wykonane w sposób należyty,  

 

10) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji Zamówienia według wzoru stanowiącego 
Załącznik Nr 4a do IDW oraz oświadczenie, że osoby, które będą wykonywać zamówienia 

posiadają wymagane uprawnienia oraz doświadczenie. 

 
11) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonaw-

ca posiada rachunek, potwierdzającą posiadanie środków finansowych lub zdolności 
kredytowej w wymaganej wysokości, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upły-

wem terminu składania ofert, 
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12) opłaconą polisę ubezpieczeniową a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej dzia-

łalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

 

13) Wypełniony Wykaz cen stanowiący Załącznik Nr 6 do IDW. 

 

2. Stosownie do treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie ro-
dzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te doku-

menty mogą być składane, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 10.1.: 

 
1) pkt 10.1.3) do 10.1.5) i pkt 10.1.7) – 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, 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdro-

wotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego orga-

nu, 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie 
 

2) pkt 10.1.6) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego  miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Pzp. 
 
3. Stosownie do treści § 4 ust. 2 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, doku-

menty o których mowa powyżej w pkt. 10.2.1) lit. a) i c) oraz pkt. 10.2.2)  powinny być wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokumenty o których 

mowa powyżej w pkt. 10.2.1) lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 

 

4. Stosownie do treści § 4 ust. 3 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, jeżeli w 
miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszka-

nia, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 10.2 niniejszej IDW, zastępuje się 
je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądo-

wym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 

miejsca zamieszkania. Postanowienia pkt. 10.3 niniejszej IDW stosuje się odpowiednio. 
 

5. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę 
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się 

do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 

przedłożonego dokumentu. 

 
6. Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana 

wg formuły: „spełnia - nie spełnia”. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż 
postawione warunki Wykonawca spełnia.  

 

7. W przypadku nie wykazania przez Wykonawców spełnienia warunków udziału w niniejszym postę-
powaniu, zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, z za-

strzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.  
 

8. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę z zastrzeżeniem w pkt 9.5. niniejszej IDW. 

 

W przypadku wszystkich kopii dokumentów załączonych do oferty, podpisujący ofertę zobowiązany 
jest poświadczyć za zgodność kopię (np. „Poświadczam za zgodność z oryginałem – dnia 
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....................”  podpis i pieczątka imienna Wykonawcy). 
 

9. Zamawiający, może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpli-

wości, co do jej prawdziwości. 

 
10. Jeżeli Wykonawca składa dokumenty sporządzone w języku obcym, to ma obowiązek złożyć te do-

kumenty wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 

11. Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów, oświadczeń o których mowa w pkt 10 
niniejszej IDW, zawierających stwierdzenia zgodne z faktami i stanem prawnym istniejącym w chwili 

ich składania.  

 
12. W przypadku złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wy-

nik prowadzonego postępowania, Zamawiający wykluczy Wykonawcę  z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. 

 

11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 
 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (zwani dalej Konsorcjum) 

powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie 
tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 10 niniejszej IDW. Ponadto tacy Wykonawcy 

ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezento-
wania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego będącego przed-

miotem niniejszego postępowania. Zaleca się ażeby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

 

2. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: 
 

1) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), 
2) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ile Wykonawców). 

 

3. Wszelka korespondencja prowadzona  będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 
 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta została wybrana, przed 
zawarciem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosow-

ne porozumienie zawierające w swej treści następujące postanowienia:  

 
1) wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 

2) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być zreali-
zowanie zamówienia), 

3) oznaczenie czasu trwania Konsorcjum, obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, 
gwarancji i rękojmi, 

4) określenie lidera Konsorcjum, 

5) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do 
czasu wykonania zamówienia, oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi, odpowiedzialność za realizację 

zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabez-
pieczenia należytego wykonania umowy, 

6) zapis mówiący, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za re-

alizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

7) ustanowienie pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 

5. Wszyscy Wykonawcy należący do Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
umowy. 
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6. W przypadku Konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Kon-
sorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

 

12. Wadium. 
 

1. Wykonawca wnosi wadium w wysokości: 30 000 PLN ( trzydzieści tysięcy złotych) dla każdej części 
zamówienia 

 

2. Forma wadium: 
 

wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku 
następujących formach:  

a) w pieniądzu,  

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych,   
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,    

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 Nr 42, 

poz.275), 

 
 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być 

sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy: 
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta 

(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, w 

przypadku Konsorcjum, zaleca się w treści gwarancji, jako Wykonawcę wskazać wszystkich 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
c) kwotę gwarancji, 

d) termin ważności gwarancji, 
e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Za-

mawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym 

mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw i nie udowodnił, iż wynika to z przyczyn nie-

leżących po jego stronie”. 
f) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Za-

mawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: 

 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie, lub 
 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub 

 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn   leżą-

cych po stronie Wykonawcy”. 

   
3)  postanowienia pkt 12.3.2) niniejszej IDW stosuje się odpowiednio do poręczeń określonych 

powyżej w pkt 12.3.1) lit. b) i e) niniejszej IDW. 
 

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 

 
1) w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek ban-

kowy Zamawiającego prowadzony przez: 

 
Bank PKO BP S.A.  

Nr konta: 69 1020 1332 0000 1302 0566 7292 
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2) w przypadku składania wadium w innej postaci Wykonawca winien przedstawić ORYGINAŁ gwa-
rancji (chyba, że z warunków gwarancji jednoznacznie wynika, że Zamawiający może zrealizować 

uprawnienia wynikające z gwarancji niezależnie od tego kto posiada oryginał gwarancji, czy do-
kument został zwrócony, zniszczony itd. – wówczas może być przedstawiona kopia potwierdzona 

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).  

 
3) Wykonawca może wymieniony dokument załączyć do składanej Oferty. Należy wówczas umieścić 

go oddzielnej, zamkniętej kopercie z jednoznacznym określeniem zawartości – „wadium”  (tak by 
Zamawiający nie był zmuszony otwierać oferty przed upewnieniem się, ze wadium zostało złożo-

ne przez Wykonawcę). W każdym razie gwarancja musi być wniesiona przed upływem terminu 
składania ofert (niezależnie od formy wadium). 

 

 
4. Termin wniesienia wadium. 

 
1)  Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w 

pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko 

wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew 
przed upływem terminu składania ofert. 

 
2) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie art. 46 ust.1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 

określonym przez Zamawiającego. 

 
5. Zwrot wadium. 

 
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp. 

 

6. Utrata wadium. 
 

1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 

 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy. 
 

2) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 

o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że, udowodni, iż wynika to z przy-

czyn nieleżących po jego stronie. 
 

13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

1. Informacje ogólne. 

 

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
 

2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o 
udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie (z 

podatkiem VAT).  
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3. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 
pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale 

przed jej podpisaniem. 
 

4. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

 
1) zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy 

w jednej lub kilku następujących formach: 
a) w pieniądzu,  

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredyto-
wej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,  

c) gwarancjach bankowych,  

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,  
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,  
 

2) zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej Wykonawca wpłaci przelewem na następujący 

 Wchunek bankowy Zamawiającego: 
 

Bank PKO BP S.A.  
Nr konta: 69 1020 1332 0000 1302 0566 7292 

 
3) w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia, 
4) jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odset-

kami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, po-
mniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek bankowy Wykonawcy, 
5) jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia stosuje się do niej odpo-

wiednio treść pkt. 12.3.2) i 3) niniejszej IDW, 

6) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wyko-
nania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejsza ofertę spośród pozostałych ofert stosow-

nie do treści art. 94 ust. 3 ustawy Pzp, 
7) do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy 

Pzp, 

8) Wykonawcy należący do Konsorcjum, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy 
i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

9) Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, 
ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie 30 dni od pisemnego 

żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania oraz bez 
żadnych dodatkowych warunków. 

 

5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

1) Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 
przez Zamawiającego za należycie wykonane. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie rosz-

czeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia. 

2) Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady jest zwracana nie 
później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  

 

14. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją ni-
niejszego zamówienia publicznego. 
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Wszelkie rozliczenia związane z realizacja zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ 
dokonywane będą w złotych polskich (PLN). 

 

 
15. Opis sposobu przygotowania oferty. 

 
1. Wymagania podstawowe. 

 

1) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, 
2) ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ, a treść oferty 

musi odpowiadać ściśle treści niniejszej SIWZ 
3) oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wyko-

nawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumen-

tu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) 
wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, doku-

menty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby, 
4) w przypadku podpisywania oferty lub innych dokumentów załączonych do oferty przez pełno-

mocnika, Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty oryginał udzielonego pełnomocnictwa 

lub kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem stosownego pełnomocnictwa, wy-
stawionego przez osoby do tego upoważnione, 

5) wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez Wykonaw-
cę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą IDW 

formie, 
6) we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie 

czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby, 

7) dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie oryginałów, nie 
podlegają zwrotowi przez Zamawiającego, 

8) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 

2. Forma oferty 

 
1) oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną i format 

nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4, dokumenty 
 WWrządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

2) stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących Załączniki do niniejszej IDW i 

wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcz-
nie czytelnym pismem, 

3) dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących 
załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu, 

4) całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowa-
nie, 

5) zaleca się, ażeby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane i parafowane przez osobę 

(lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpi-
sującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonaw-

cy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wyma-
gane przez Zamawiającego (art.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, art.) nie muszą 

być numerowane i parafowane, 

6) wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej 
przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiają-

cego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę, 
7) dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub po-

świadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii, natomiast w przypadku pełno-
mocnictwa o którym mowa w pkt. 15.1.4) niniejszej IDW w formie oryginału lub kopii poświad-

czonej notarialnie. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do 

niniejszej IDW powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapi-
sanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę 
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(lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpi-
sującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonaw-

cy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa, 
8) w przypadku wszystkich kopii dokumentów załączonych do oferty, podpisujący ofertę zobowiąza-

ny jest poświadczyć za zgodność kopię (art. „Poświadczam za zgodność z oryginałem – dnia 

....................”  podpis i pieczątka imienna Wykonawcy), 
9) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumen-

tu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub 
budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.  

 
3. Zawartość oferty. 

 

1) kompletna oferta musi zawierać: 
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do 

niniejszej IDW, 
b) stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie 

wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, 

c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia, dokument 
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego 
zamówienia publicznego,  

d) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2  

do niniejszej IDW, 

e) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 
ust. 1 ustawy Pzp, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do 

niniejszej IDW, 
f) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 

podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów 
dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób 

należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do 

niniejszej IDW,  

g) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji Zamówienia sporządzony na podstawie 
wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4a do niniejszej IDW,  

h) Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej – sporządzone na 
podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do niniejszej IDW. 

i) Wykaz cen  sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do niniejszej 
IDW,  

j) pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 10 niniejszej IDW, 

 
2) pożądane przez Zamawiającego jest złożenie przez Wykonawcę w ofercie spisu treści                           

z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty. 
 

4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji  
 

Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż 
Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu art. 11 ust 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211 z późniejszymi zmianami). Wykonawca nie może zastrzec informacji, o 

których mowa w art. 86 ust.4 ustawy Pzp. 

 

16. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 
 
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest  Mirosław Bałakier,  
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 WW. 85 733 18 20,  

            
17. Miejsce termin i sposób złożenia ofert. 

 
Ofertę należy złożyć w  formie pisemnej w Biurze Zarządu Zamawiającego w nieprzekraczalnym 

terminie: 

 

do dnia  23 września 2014 r. do godz.  10:00 
 

Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę 

należy opisać następująco: 

BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym  
Biuro Zarządu: Zabiele 37  

19-124 Jaświły 
 

Oferta w postępowaniu na: 

„Projekt i budowa instalacji: stabilizacji tlenowej w systemie zamkniętym, demontażu odpadów 

wielkogabarytowych i kruszenia i odzysku odpadów budowlanych” 
Dotyczy części: ( wpisać nazwę części, której dotyczy składana oferta)  

 
Nie otwierać przed dniem: 23.09.2014 r. do godziny 10.05 

Na kopercie (paczce) oprócz opisu art. Należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

 
18. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty. 

 
1. Skuteczność zmian lub wycofania oferty. 

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie 

złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu do 
składania ofert. 

 

2. Zmiana złożonej oferty. 
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad 

obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany należy 
dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN”, kopertę (paczkę) 

każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr......”. 

 
3. Wycofanie złożonej oferty. 

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez 
osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W celu potwierdzenia 

uprawnienia osób do złożenia oświadczenia o wycofaniu oferty, do oświadczenia należy załączyć 

odpowiednie dokumenty (art. aktualny KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej i jeśli to konieczne  - pełnomocnictwo). Wycofanie należy złożyć w miejscu i według 

zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą 
powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”. 

 

19. Miejsce i termin otwarcia ofert. 
 

1. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Zarządu Zamawiającego: 

Zabiele 37,  19-124 Jaświły,  Sala konferencyjna   

 

dnia  23 września 2014r godz.  10:05 
 
 

2. Tryb otwarcia ofert. 
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1) otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu ich składania, z tym, że 

dzień, w którym upływa termin składania ofert jest dniem ich otwarcia,  
2) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie każdego Zamówienia.  

3) w trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, 
których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania, 

4) koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert (pa-
czek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury 

dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty, 
5) podczas otwarcia ofert Zamawiający po otwarciu każdej z ofert, poda obecnym: 

a. stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę, 

b. nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 
c. informację dotyczącą ceny oferty, 

d. informację dotyczącą terminu wykonania zamówienia 
e. informację dotyczącą okresu gwarancji 

6) na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekaże im 

niezwłocznie informację z otwarcia ofert, jak powyżej w pkt. 19.2.2) i 19.2.5) lit. B-e niniejszej 
IDW. 

 

 
 

20. Termin związania ofertą. 
 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

2. 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. 

 

 

3. Odmowa wyrażenia zgody przez Wykonawcę, o której mowa w pkt. 20.2 niniejszej IDW, nie powodu-
je utraty wadium ale skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

 

 
4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 

ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony 

okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze 
oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedy-

nie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

 

5. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do 

czasu odwołania ogłoszenia orzeczenia podjętego przez Krajową Izbę Odwoławczą (art. 182 ust. 6 
ustawy Pzp). 

 

 

 
21. Opis sposobu obliczania ceny. 
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1. Cena oferty jest ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego. 
 

2. Cena podana w ofercie musi być ceną ostateczną, kompletną, jednoznaczną, nadto musi uwzględ-
niać wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ, wszelkie zobowiązania 

Wykonawcy oraz obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz 

zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji całości przedmiotu zamówienia.   

 

 

3. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), w zaokrągleniu do dwóch 
miejsc po przecinku.  

 

 
4. Ceną oferty jest kwota brutto wraz z podatkiem od towarów i usług, wymieniona w Formularzu Ofer-

ty – Załącznik Nr 1 do niniejszej IDW. 

 

 
5. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II ni-

niejszej SIWZ – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

 

6. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgod-

nie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego na-
bycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty, dolicza do przedstawionej w niej ceny poda-

tek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 

7. Zamawiający dokona poprawienia omyłek w ofertach Wykonawców zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy 
Pzp oraz zgodnie z poniższymi zasadami. Zamawiający poprawi w ofercie: 

 

 
oczywiste omyłki pisarskie, przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widocznie mylną pi-

sownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części art., 
oczywiste omyłki rachunkowe, w tym przyjmie iż:  

 

a) prawidłowo podano cenę ryczałtową w Formularzu Oferty – Załącznik Nr 1 do niniejszej IDW, 
bez względu na sposób jej obliczenia, 

b) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmu-
je się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie, Zamawiający zastrzega, iż katalog wy-

mieniony w lit. A) i b) niniejszego punktu  nie wyczerpuje możliwości poprawiania oczywistych 

omyłek rachunkowych  Zamawiający poprawi wszystkie oczywiste omyłki rachunkowe, które 

wystąpią w ofertach, uwzględni również konsekwencje rachunkowe dokonanych w powyższy 
sposób poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istot-

nych zmian w  treści oferty.  

 

 
22. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia. 

 
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępo-
wania;   
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2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  
 

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium ceny. 
 

Oferty zostaną przeliczone według wzoru: 

            najniższa oferowana cena  
C=  ----------------------------------------------- x 100 pkt  

                       cena ocenianej oferty  

 
3. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę za reali-

zację poszczególnych części zamówienia. 
4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do zło-

żenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 
5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożo-

nych ofertach. 
 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe o 
takiej samej cenie 

 

23. Tryb oceny ofert. 
 

1. Wyjaśnienie treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek: 

 
1) w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą 
negocjacji dotyczących zmiany treści złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego 

punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, 

2) Zamawiający poprawia w ofercie: 
a) oczywiste omyłki pisarskie,  

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówie-

nia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

 
Sprawdzanie  wiarygodności ofert: 

 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawio-
nych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych informacji. 

2) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty sta-
nowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie 

art. 89 ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp, 
3) przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ lub mogących mieć 

wpływ na wynik prowadzonego postępowania, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z pro-

wadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 3) ustawy Pzp, niezależnie od innych skutków 
przewidzianych prawem. 

 
Oferta z rażąco niską ceną: 

 

1) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 

wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, 
2) Zamawiający oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności 

oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzy-
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jające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej 
udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, 

3) Zamawiający odrzuca ofertę: 
a) Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub 

b) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta za-

wiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
 

Uzupełnienie oferty: 
 

1) stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w 
określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, 

lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego 

oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich 
złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega od-

rzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiają-
cego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

2) Zamawiający może także wezwać Wykonawców w wyznaczonym przez siebie terminie, do złoże-
nia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu. 
 

Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ 
 

Ocena zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie 

analizy dokumentów  i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści 
art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp. 

 
Wykluczenie Wykonawcy: 

 

1) Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie 
do treści art. 24. Ust. 1. I 2. Ustawy Pzp, 

2) Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postę-
powania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy wy-

kluczonego uznaje się za odrzuconą.  

 
Odrzucenie oferty: 

 
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 

 
Wybór oferty najkorzystniejszej i zawiadomienie Wykonawców o wyniku postępowania: 

 

1) przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie stosował wyłącznie zasady i kryteria 
 WWny ofert określone w niniejszym SIWZ, 

2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, 

 

24. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wybo-
rze oferty w celu zawarcia umowy. 

 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy zło-

żyli oferty, o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego 

ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wyko-
nawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawiera-

jącym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
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3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uza-
sadnienie faktyczne i prawne, 

4) terminie, po którego upływie może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, 
określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Pzp. 

 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informację o której 
 Wwa w pkt. 24.1.lit. 1) niniejszej IDW, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostęp-

nym w swojej siedzibie.  
 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza, zostanie odrębnym pismem po-
wiadomiony o miejscu i terminie podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia 

 

 

4. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w peł-
nej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed 

jej podpisaniem. 

 

 

5. Zgodnie z art. 139 i art. 140 ustawy Pzp, umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 

 

 
1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

2) mają do niej zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli 
przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej, 

3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 

 WW dmacji publicznej, 
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawar-

tym w ofercie, 
5) jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ,  

6) podlega unieważnieniu: 
a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy Pzp, 

b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w niniejszej SIW-

Z. 
 

6. Wykonawcy należący do Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i 
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani do-

starczyć dokument, o którym mowa w pkt. 11.4.  niniejszej IDW. 
 

7. Wykonawca, który prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią, w przypadku gdy wartość umowy przekroczy dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego takie-

go Wykonawcy, najpóźniej w dniu podpisania umowy jest zobowiązany dostarczyć uchwałę zgodnie z 
postanowieniami art. 230 Kodeksu spółek handlowych lub odpis umowy spółki, zezwalający na 

zaciąganie takich zobowiązań. 

 

 
8. Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą w terminie: 

 

 
1) nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane faksem lub drogą elektroniczną, 
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2) nie krótszym niż 15 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w inny sposób 

 
9. Zamawiający może zawrzeć umowę z wykonawcą przed upływem powyższych terminów jeżeli w po-

stępowaniu złożona zostanie tylko jedna oferta.  

 
10.  W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia 

przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.  

 

 

11. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II niniejszej SIWZ –Wzór umo-
wy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

 
25. Środki ochrony prawnej. 

 
Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp 

środki ochrony prawnej określone w Dziale VI tej ustawy.  

1. Odwołanie 

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami w/w ustawy czynności Zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający 

jest zobowiązany na podstawie ustawy.  

2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca 
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie 

oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o której mowa w art. 172 w/w ustawy 

w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfiko-
wanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  

4) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwo-

łania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
5) Odwołanie należy wnieść w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, 
art.bo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.  

6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec specyfikacji istotnych warunków za-

mówienia należy wnieść w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.  

7) Odwołanie wobec innych czynności (niż określone w punkcie 5 i 6) należy wnieść w terminie 10 dni 
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiado-

mość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  
8) Jeżeli Zamawiający nie opublikuje ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub nie prześle Wykonaw-

cy który złożył ofertę zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie należy wnieść w 

terminie: 
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia 
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzę-

dowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo opublikował w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera 
 WW dnienia udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki 

9) Odwołanie podlega rozpoznaniu jeżeli nie zawiera braków formalnych i uiszczono odpowiedni wpis.  
10) Odwołanie rozpoznaje Krajowa Izba Odwoławcza w składzie jednoosobowym. Prezes Izby może za-

rządzić rozpoznanie sprawy w składzie trzyosobowym, jeżeli uzna to za wskazane ze względu na 

szczególną zawiłość lub precedensowy charakter sprawy.  
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11) Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub 
 Wże mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
2. Skarga 

 

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 
sądu.  

 
Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI ustawy Pzp 

„Środki ochrony prawnej”, art. Od 179 do 198g ustawy Pzp. 

 

26. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przeka-
zywania oświadczeń i dokumentów. 

 
1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie.  
 

2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów faksem na numer +48 85 716 17 

55 oraz e-mailem na adres: biom-recykling@tlen.pl (z zastrzeżeniem punktu 17).  
 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informa-
cje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

 
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których mowa powyżej uważa się za wnie-

sione z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się on zapoznać z ich tre-

ścią. 
 

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie 
na zadane pytania niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania 

ofert, przesyłając treść pytań i odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, nie 

ujawniając przy tym źródła zapytania  pod warunkiem,  że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 

wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. Ponadto treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stro-

nie internetowej Zamawiającego:  WW.biom-recykling.pl 
 

6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym 

mowa w pkt. 26.5. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

 
7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie 

treści SIWZ. 

 
8. Pytania należy kierować na adres korespondencyjny Zamawiającego: 

 

BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym  
Biuro Zarządu: Zabiele 37  
19-124 Jaświły 

 

 Lub w innych formach dopuszczonych przez Zamawiającego 

 

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązują-
cą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

 
10. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić 

treść SIWZ. 

http://
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11. Dokonane wyjaśnienia lub zmiany treści SIWZ, o których mowa w pkt. 26.5  niniejszej IDW, Zama-

wiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieści na swo-
jej stronie internetowej 

 

 

12. W przypadku dokonania wyjaśnień lub zmiany treści SIWZ, o których mowa w pkt. 26.10. niniejszej 
IDW, termin składania ofert zostanie ustalony zgodnie z art. 12a i art. 38 ustawy Pzp. 

 
13. Wykonawcy są zobowiązani w przypadku prowadzenia przez Zamawiającego postępowania wyjaśnia-

jącego w oparciu o art. 87 ustawy Pzp do złożenia wyjaśnień w formie i o treści zgodnej z zapyta-
niem Zamawiającego w ramach postępowania Wyjaśniającego. 

 

 

27. Informacje dotyczące umów o podwykonawstwo 

 
1. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez 

Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po 
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

 
2. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego regulowania płatności w stosunku do swoich 

podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie zamawiającego przedstawić 

informacje o stanie zobowiązań wobec podwykonawców, a w razie powstania wątpliwości, co do treści 
oświadczenia, stosowne dokumenty i rozliczenia z podwykonawcami. 

 
3. W przypadku zalegania przez Wykonawcę w zapłacie wymagalnych zobowiązań z tytułu realizacji robót 

objętych umową wobec podwykonawców, zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania 
odpowiedniej części wynagrodzenia należnego Wykonawcy do czasu ich uregulowania. Zapłatę 

zatrzymanej części wynagrodzenia zamawiający może uzależnić od przedstawienia przez Wykonawcę 

potwierdzeń dokonania zapłaty zaległych zobowiązań wobec podwykonawców. 
 

4. W przypadku nieuregulowania w terminie zobowiązań Wykonawcy wobec podwykonawców, 
zamawiający ma prawo do stosownego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy i bezpośredniego 

rozliczenia się z podwykonawcami. Na powyższy sposób rozliczeń i ewentualne obniżenie 

wynagrodzenia Wykonawca wyraża zgodę. 
 

5. W przypadku zawarcia umów przez Wykonawcę z podwykonawcami na dany zakres robót, Wykonawca 
zobowiązany jest do złożenia pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę dokonania płatności 

przez Wykonawcę należnego podwykonawcy wynagrodzenia za część robót wykonaną przez niego. 
 

6. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę faktury 

Wykonawcy lub zatrzymać z należności Wykonawcy, kwotę odpowiadającą wysokości należności 
podwykonawcy, do czasu otrzymania stosownego potwierdzenia, bez odpowiedzialności popadnięcia w 

zwłokę w zapłacie Wykonawcy z tego tytułu lub dokonać zapłaty bezpośrednio Podwykonawcy 
pomniejszając o tę kwotę wartość wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

7. Wykonawca wraz z protokołem odbioru końcowego i fakturą rozliczeniową całości zrealizowanego 

przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu potwierdzenia ostatecznego, 
kompletnego rozliczenia należności ze wszystkimi podwykonawcami. 

 
8. Niespełnienie powyższego warunku skutkować będzie wstrzymaniem płatności z tytułu ostatecznego 

rozliczenia z Wykonawcą. 

 
9. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo: 



 

Kontrakt K-12  

„Projekt i budowa instalacji: stabilizacji tlenowej w systemie zamkniętym, demontażu odpadów 
wielkogabarytowych i kruszenia i odzysku odpadów budowlanych” 

27 
 

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty 

budowlanej; 
b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo są  wyłącznie wykonanie robót budowlanych lub dostaw, 

które ściśle odpowiadają części zamówienia, określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą, powierzonej przez Wykonawcę do wykonania przez podwykonawcę; 
c) wielkość należnego Podwykonawcy wynagrodzenia, z tytułu wykonywanych robót lub dostaw nie 

może być wyższa od wyceny w ofercie Wykonawcy.  
10. wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie 

jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
11. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez 

Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od 

zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy; uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia 
przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Wykonawcy przez Zamawiającego. 
12. Pozostałe informacje dotyczące umów o podwykonawstwo zawarte są we wzorze umowy. 

13. Zamawiający dopuszcza udział w realizacji zamówienia dalszych podwykonawców na warunkach 

określonych w art. 143 a, b, c i d Ustawy Pzp. 
 

28. Zmiany postanowień zawartej umowy. 
1. Zamawiający na podstawie art. 144 dopuści zmianę umowy dotyczącą przedmiotu lub umówionego 

terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: 

a)  z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia 
proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla 

zamawiającego, 
b) w zakresie dotyczącym parametrów technicznych będących przedmiotem zamówienia 

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

technologicznym funkcję tych maszyn/urządzeń i jest to korzystne dla Zamawiającego.  
c) z powodu okoliczności siły wyższej, art. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez 

czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności 
zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w 

znacznych rozmiarach, 
d) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są 

konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 

 
2. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy Wykonawca winien poinformować 

Zamawiającego pisemnie. 

 
 

 

29. Wykaz załączników do IDW. 
1. Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory: 

 

Lp. Oznaczenie 

załącznika 

Nazwa Załącznika 

1. Załącznik Nr 1 Wzór Formularza Oferty. 

2. Załącznik Nr 2 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z 

postępowania na podstawie art. 24 ust. 1. Ustawy Pzp 

3. Załącznik Nr 3 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1. Ustawy Pzp 

4. Załącznik Nr 4 Wzór wykazu wykonanych robót 

5 Załącznik Nr 4a Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w realizacji Zamówienia 
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6. Załącznik Nr 5 Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy 
kapitałowej – sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego 

7. Załącznik Nr 6 Wzór wykazu cen 

 

2. Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt. 15 niniejszej 
IDW. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól Załączników oraz  odmiany wyrazów wynikające 

ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą  natomiast zmieniać treści Załączników.  
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Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty  
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego BIOM.BSGO/K-12/2014                 

FORMULARZ OFERTY 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 

na „Projekt i budowa instalacji: stabilizacji tlenowej w systemie zamkniętym, demon-

tażu odpadów wielkogabarytowych i kruszenia i odzysku odpadów budowlanych” 

a) ZAMAWIAJĄCY: 

BIOM SP. z o.o.                                       
Dolistowo Stare I 144,  

19- 124 Jaświły 
adres do korespondencji: 
 

Zabiele 37 

19- 124 Jaświły 
 

a) WYKONAWCA: 

 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

 
 

  

 

 

  

 

 

  

 
b) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

 

Imię i nazwisko 
 

 

Adres 
 

 

Nr telefonu 

 

 

Nr faksu 
 

 

Adres e-mail 
 

 

 

c) Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 
 

1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 

 
2) gwarantuję wykonanie zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji, 

dla poniższego Zamówienia Częściowego1 : 
 

                                                 
1
 Wykonawca zakreśla odpowiedni kwadrat, w przypadku braku zakreślenia jakiegokolwiek kwadratu dla 

Zamówienia Częściowego wymienionego w ust 4 pkt 2) lit a) – i) Zamawiający uzna, że oferta danego 
Zamówienia Częściowego (partii) nie dotyczy. 
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a) Zamówienie Częściowe nr 1 – Projekt i budowa instalacji stabilizacji tlenowej w systemie 

zamkniętym 
 

 TAK/  NIE i/lub 
 

b) Zamówienie Częściowe nr 2 - Projekt i budowa instalacji demontażu odpadów wielkogabarytowych 
 

 TAK/  NIE i/lub 
 
c) Zamówienie Częściowe nr 3 – Projekt i budowa instalacji  kruszenia i odzysku odpadów  

Budowlanych 

 

 TAK/  NIE i/lub 
 
 

3) cena ryczałtowa mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:  

a) cena netto……………………………………………………………………………………………………….PLN 

(słownie:…………………………………………………………………………………………………………….PLN) 

b) podatek VAT w wysokości…………………………………………….PLN, stawka VAT…………………% 

c) całkowita cena Oferty (cena brutto)……………………………………………………………………….PLN 

 (słownie: ..................................................................................................... PLN), 

Z czego ceny dla oferowanych zamówień częściowych wynoszą odpowiednio: 

 

 
 

4) podana cena brutto obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia.  
 

5) Uważam(y)  się  za  związanych  niniejszą  ofertą  na  czas  wskazany w IDW, tj. 60 dni od terminu 

składania ofert. 
2) Udzielam(y) 36 miesięcznej gwarancji za wady  na roboty budowlane i 24 miesięcznej gwarancji za 

wady na dostawy 
 

3) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ, 

 
2) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę  zobowiązuję(emy) się za-

wrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się 
wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zgodnie z treścią pkt. 13 IDW, 

 

Zamówienie 
częściowe 

Nazwa  Cena netto VAT Cena brutto 

1. Projekt i budowa instalacji 
stabilizacji tlenowej w 
systemie zamkniętym 

   

2. Projekt i budowa instalacji 
demontażu odpadów 
wielkogabarytowych 

   

3. Projekt i budowa 

instalacji  kruszenia i 
odzysku odpadów 

budowlanych 
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3) składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzie-
lenie zamówienia, (niepotrzebne skreślić) 

  
4) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniej-

szego zamówienia, 

 
5) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. 

U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przed-
siębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawar-
te w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania 
(niepotrzebne skreślić) : 

 

 

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie  
(wyrażone cyfrą)  

od do 

1.     

2.     

3.     

 

11) nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia podwykonawcom / 

następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom (niepotrzebne 
skreślić) : 
 

l.p. Nazwa części zamówienia  

 

  

  

 

12) wadium wniesione w formie pieniężnej należy zwrócić na rachunek Wykonawcy: 

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

 
1) Podpis(y): 

 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Nazwisko i imię  
osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 

imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 

imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i  data 

1) 
 

 

     

2) 
 

 

     

3) 
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Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wyko-
nawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1. ustawy Pzp  
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego    BIOM.BSGO/K-12/2014                     

„Projekt i budowa instalacji: stabilizacji tlenowej w systemie zamkniętym, demontażu 

odpadów wielkogabarytowych i kruszenia i odzysku odpadów budowlanych” 
 

ZAMAWIAJĄCY: 

 
BIOM SP. z o.o.                                       
Dolistowo Stare I 144,  

19- 124 Jaświły 
adres do korespondencji: 
 

Zabiele 37 
19- 124 Jaświły 
 

 

WYKONAWCA: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

 

 

  

 
 

  

 

 

  

 

Stosownie do treści art. 24 ust. 1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.): 
 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
 

1. Jest mi (nam) znana treść art. 24 ustawy Pzp: 
 
2. Nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek 

zawartych w art. 24  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r.  
poz. 907 z późn. zm) 

 

PODPIS(Y): 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Nazwisko i imię  
osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 

imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 

imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów

) 

Miejscowość 
i  data 

1) 
 

 

     

2) 
 

 

     

3) 
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Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udzia-
łu w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1  
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego BIOM.BSGO/K-12/2014 

                      

,, Projekt i budowa instalacji: stabilizacji tlenowej w systemie zamkniętym, demontażu 

odpadów wielkogabarytowych i kruszenia i odzysku odpadów budowlanych” 
 
ZAMAWIAJĄCY: 

BIOM SP. z o.o.                                       
Dolistowo Stare I 144,  

19- 124 Jaświły 
adres do korespondencji: 

 

Zabiele 37 

19- 124 Jaświły 
            

WYKONAWCA: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

 

 

  

 
 

  

 

 

  

 
Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz.U. z 2013 r.  poz. 907): 

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
 

Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ,, Projekt i budowa 

instalacji: stabilizacji tlenowej w systemie zamkniętym, demontażu odpadów 
wielkogabarytowych i kruszenia i odzysku odpadów budowlanych” 
 
1. Posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
2. Posiadam(y) niezbędną do realizacji zamówienia wiedzę i doświadczenie, 
3. Dysponuję(y) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
4. Znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. 
 

PODPIS(Y): 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Nazwisko i imię  

osoby (osób) 
upoważnionej(ych) 

do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 

osoby(osób) 
upoważnionej(ych) 

do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów
) 

Miejscowość 

i  data 

1) 
 

 

     

2) 

 

 

     

3) 
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Załącznik nr 4  - Wzór wykazu wykonanych robót  
 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego BIOM.BSGO/K-12/2014                     

,, Projekt i budowa instalacji: stabilizacji tlenowej w systemie zamkniętym, demontażu 

odpadów wielkogabarytowych i kruszenia i odzysku odpadów budowlanych” 
 
 
ZAMAWIAJĄCY: 

BIOM SP. z o.o.                                       
Dolistowo Stare I 144,  

19- 124 Jaświły 
adres do korespondencji: 
 

Zabiele 37 
19- 124 Jaświły 
 

 

WYKONAWCA: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

 

 

  

 
 

  

 

 

  

 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT  

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:  
Stosownie do treści pkt. 9.1.2) IDW wykonałem (wykonaliśmy) następujące roboty  

Lp. Rodzaj zamówienia 

(zakres prac wskazujący,  
że wykonane roboty speł-

niają wymagania  określo-

ne w SIWZ)  

Wartość 

zamówienia,  
za którą 

odpowiedzialny 

był Wykonawca 
(zł brutto) 

Lata, w których 

zamówienie zostało 
zrealizowane 

(Podać dokładną 

datę zakończenia, 
d/m/rok) 

Nazwa i adres Inwestora 

(zamawiającego), na rzecz 
którego zrealizowano zamówienie  

1. 

 
 

 

   

 

2. 
 

 
 

 
 

 
 

   

a)   
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PODPIS(Y): 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Nazwisko i imię  

osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 

osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 

i  data 

1) 
 

 

     

2) 
 

 

     

3) 
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Załącznik nr 4a  - Wzór wykazu osób które będą uczestniczyć w realizacji 
Zamówienia 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego BIOM.BSGO/K-12/2014                     

,, Projekt i budowa instalacji: stabilizacji tlenowej w systemie zamkniętym, demontażu 

odpadów wielkogabarytowych i kruszenia i odzysku odpadów budowlanych” 
 
ZAMAWIAJĄCY: 

BIOM SP. z o.o.                                       
Dolistowo Stare I 144,  
19- 124 Jaświły 
adres do korespondencji: 
 

Zabiele 37 

19- 124 Jaświły 
 

WYKONAWCA: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

 

 

  

 
 

  

 

 

  

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
 

W wykonywaniu niniejszego zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby 
 

l.p. 
Imię i nazwisko/ 

Nazwa 

Zakres wykonywanych 
czynności przy realizacji 

niniejszego zamówienia 

Kwalifikacje 

Zawodowe – 
posiadane 

uprawnienia 
 

Doświadczenie 
( zakres i okres pełnionych 

funkcji wskazujący, 

że dane osoby spełniają 
wymagania  określone w 

SIWZ) 

Informacje o 

podstawie do 

dysponowania 
tymi osobami 

1    
  

2 
     

 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Nazwisko i imię  
osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i  data 

1) 
 

     

2)      

3) 
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Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia OŚWIADCZENIE w trybie art. 26 ust. 2d ustawy Pzp 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego BIOM.BSGO/K-12/2014                       

,, Projekt i budowa instalacji: stabilizacji tlenowej w systemie zamkniętym, demontażu 

odpadów wielkogabarytowych i kruszenia i odzysku odpadów budowlanych” 
 
ZAMAWIAJĄCY: 

BIOM SP. z o.o.                                       
Dolistowo Stare I 144,  

19- 124 Jaświły 
adres do korespondencji: 
 

Zabiele 37 
19- 124 Jaświły 
            

WYKONAWCA: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

 
 

  

 

 

  

 

 

  

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

 

NALEŻĘ / NIE NALEŻĘ* DO GRUPY KAPITAŁOWEJ, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

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

art. 26 ust. 2d ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 r.  poz. 907 z późn. zm.) 

Należąc do ww. wskazanej grupy kapitałowej, składam poniżej listę podmiotów należących do tej 

samej grupy kapitałowej: 

1. ……………………………..…. 

2. ………………………………… 

3. ………………………………… 

PODPIS(Y): 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Nazwisko i imię  

osoby (osób) 
upoważnionej(ych) 

do podpisania 
niniejszej oferty w 

imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 

osoby(osób) 
upoważnionej(ych) 

do podpisania 
niniejszej oferty w 

imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów
) 

Miejscowość 

i  data 

1)      

2)      

3) 
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Załącznik nr 6 –WYKAZ CEN 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego BIOM.BSGO/K-12/2014                       

,, Projekt i budowa instalacji: stabilizacji tlenowej w systemie zamkniętym, demontażu 

odpadów wielkogabarytowych i kruszenia i odzysku odpadów budowlanych” 
 
ZAMAWIAJĄCY: 

BIOM SP. z o.o.                                       
Dolistowo Stare I 144,  
19- 124 Jaświły 
adres do korespondencji: 
 

Zabiele 37 

19- 124 Jaświły 
            

WYKONAWCA: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

 

 

  

 

 

  

 
 

  

 

UWAGA – wypełnić dla oferowanych częśći zamówienia 
 

l.p. Nazwa zakresu  Cena ryczałtowa netto  

 
Część 1 - Projekt i budowa instalacji stabilizacji tlenowej w systemie zamkniętym 

1.1 Wykonanie projektu (budowlanego i/lub wykonawczego) wraz z 

koniecznymi uzgodnieniami, zgłoszeniem bądź uzyskaniem 
pozwolenia na budowę. 

 

1.2 Wykonanie robót polegających na rozbudowie zadaszonej wiaty 

kompostowni pryzmowej w celu  dostosowania kompostowni  do 
systemu zamkniętego: 

 

1.3 Przeprowadzenie prób końcowych (rozruch mechaniczny i 

technologiczny) i eksploatacyjnych. Przeszkolenie personelu 
Zamawiającego w zakresie eksploatacji instalacji/maszyn i 

urządzeń. Dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, 
instrukcji eksploatacji i konserwacji, dokumentacji techniczno-

ruchowej. 

 

Część 2 - Projekt i budowa instalacji demontażu odpadów wielkogabarytowych 

2.1 Wykonanie projektu (budowlanego i/lub wykonawczego) wraz z 

koniecznymi uzgodnieniami, zgłoszeniem bądź uzyskaniem 

pozwolenia na budowę. 

 

2.2 Roboty polegające na wykonaniu utwardzonego placu z betonowej 

kostki brukowej o powierzchni nie mniejszej niż 320 m2  w 

nawiązaniu do istniejących dróg 

 

2.3 1 rozdrabniacz do odpadów wielkogabarytowych  

2.4 1 ładowarka teleskopowa 

 

 

2.5 1 wyposażenie warsztatu do demontażu wielkogabarytów 
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2.6 Przeprowadzenie prób końcowych (rozruch mechaniczny i 
technologiczny) i eksploatacyjnych. Przeszkolenie personelu 

Zamawiającego w zakresie eksploatacji instalacji/maszyn i 

urządzeń. Dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, 
instrukcji eksploatacji i konserwacji, dokumentacji techniczno-

ruchowej. 

 

Część 3 - Projekt i budowa instalacji  kruszenia i odzysku odpadów budowlanych 

4. Wykonanie projektu (budowlanego i/lub wykonawczego) wraz z 

koniecznymi uzgodnieniami, zgłoszeniem bądź uzyskaniem 
pozwolenia na budowę. 

 

 

a) Roboty polegające na wykonaniu utwardzonego placu z betonu o 

powierzchni nie mniejszej niż 671,85 m2 w nawiązaniu do 
istniejących dróg 

  

b) 1 kruszarka szczękowa  

c) 1 młot hydrauliczny  

4. Przeprowadzenie prób końcowych (rozruch mechaniczny i 
technologiczny) i eksploatacyjnych. Przeszkolenie personelu 

Zamawiającego w zakresie eksploatacji instalacji/maszyn i 
urządzeń. Dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, 

instrukcji eksploatacji i konserwacji, dokumentacji techniczno-
ruchowej. 

 

Razem cena netto:  

Podatek VAT  

 

Cena brutto  

 

 
 

PODPIS(Y): 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Nazwisko i imię  
osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 

imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 

imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów

) 

Miejscowość 
i  data 

1)      

2)      

3) 

 
 

     

 


