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Zakład Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o. o. 
84-351 Nowa Wieś Lęborska, Czarnówko 34  
tel. 598624388  
fax. 598612142  
e-mail: psipo.czarnowko@gmail.com 
 www.zzo-czarnowko.pl 
 
II TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

 
Udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
szacunkowej zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
Prawa zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U.2013 poz.907 z późn. zm.). 
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 
Dostawa prasy stacjonarnej i kontenera o poniższych parametrach: 
Specyfikacja prasy: 
- prasa stacjonarna pozwalająca na odbiór surowca podawanego przez lej zasypowy o 

wymiarach 2000mm x 2000mm 
- zastosowanie: prasowanie zmieszanych odpadów komunalnych po przesortowaniu na sicie 

obrotowych oraz po ręcznym przesortowaniu stanowiskowym 
- możliwość prasowania wsadu w kontenerach przeznaczonych do odbioru hakowego na tzw. 

duży hak 
- nacisk podczas prasowania min. 30 ton 
- czas cyklu prasowania razem z cyklem powrotnym maksymalnie 30s 
- objętość jednego suwu min. 2m3 
- zasilanie 3x400V/50Hz 
- silnik o mocy max. 11 kW 
- chłodzenie oleju hydraulicznego lub zastosowanie pompy tłoczkowej o zmiennej wydajności 

zapobiegające przegrzewaniu się oleju 
- wydajność teoretyczna na poziomie min. 240m3/h 
- otwór załadowczy pozwalający na zastosowanie leja zasypowego o wymiarach 2000mm x 

2000m 
- podłoga urządzenia wykonana z blachy HARDOX 450 o grubości min. 8mm lub lepszej 
- farba podkładowa oraz lakier o grubości powłoki min. 60µm każde 
- świetlna sygnalizacja o wstępnym i pełnym zapełnieniu 
- sygnalizacja poziomu i temperatury oleju 
- blokada uruchomienia przy zapełnieniu w 100% 
- najazdy centrujące o długości min. 2500mm 
- rozwiązanie zastosowane przy prowadzeniu płyty prasującej pozwalające na 

zminimalizowanie ryzyka przedostania się za nią drobnego materiału 
- sterowanie pozwalające na współpracę prasy ze sterowaniem taśmociągu (pozwalające na 

przekierowanie podawania materiału po zapełnieniu kontenera do drugiej prasy) 
- uruchomienie prasy za pomocą fotokomórki 
- lej zasypowy do prasy o pionowych ścianach o wymiarach otworu 2000mm x 2000mm, 

którego krawędź będzie na wysokości 3000mm od podłoża 
- transport, instalacja urządzenia i przeszkolenie personelu 
- gwarancja min. 12 miesięcy 
- czas reakcji serwisu max. 24h 

I. ZAMAWIAJĄCY 
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Specyfikacja kontenera: 
- przystosowanie do współpracy z oferowaną prasą stacjonarną 
- zgodność z normą DIN 30722 
- odbiór hakowy 1570mm 
- pojemność od 24m3 do 26m3 
- budowa trapezowa ułatwiająca opróżnianie kontenera 
- ściany z blachy o grubości min. 3mm, podłoga i drzwi z blachy o grubości min. 4mm 
- farba podkładowa oraz lakier o grubości powłoki min. 60µm każde 
- maksymalne wymiary zewnętrzne (dł/szer/wys): 6500/2600/2700 mm 
- dwie rolki zewnętrzne Ø minimum 150 [mm], długość minimum 300 mm 
- rama: profile gorące walcowane 
- drzwi jednoskrzydłowe otwierane na bok, na 3 potrójnych zawiasach 
- dodatkowe wzmocnienia ramy nośnej i haka z blachy o grubości minimum 5 mm 
-  otwór załadowczy zabezpieczony przed cofaniem się wsadu (po odłączeniu kontenera) 
- spoiny ciągłe 
- piaskowanie konstrukcji przed gruntowaniem 
- gwarancja minimum 1 rok 
- transport 
-  długość kontenera 5,8 m 

 
Koszt transportu będzie uwzględniony w cenie oferty. W kosztach należy uwzględnić montaż oraz 
szkolenie załogi z obsługi urządzenia. 

 
Wszelkie koszty, w tym związane z dojazdem i przyjazdem na miejsce realizacji umowy oraz koszty 
materiałów potrzebnych do realizacji zadania ponosi we własnym zakresie Wykonawca, bez praw ich 
zwrotu od Zamawiającego 
 
2. Przed złożeniem oferty i ustaleniem wartości dostaw zaleca się przeanalizowanie opisu 

przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca dokona dokładnego rozpoznania, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych 
okoliczności jakie mogą wpłynąć na wykonanie zamówienia. 

3. Wartość zamówienia winna uwzględniać wszystkie punkty OPISU PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści SIWZ.  
 

IV. TERMIN REALIZACJI 

  Wymagany termin zakończenia realizacji zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy 
   
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  
Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie warunków art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 970 z późn. zm.) dotyczących: 
1. 
 
 

Posiadania wiedzy i doświadczenia: 
Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie treści złożonego oświadczenia – Załącznik nr 2 
do SIWZ. Ocena dokonana zostanie wg formuły spełnia – nie spełnia.  

2 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. 
Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie treści złożonego oświadczenia – Załącznik nr 2 
do SIWZ. Ocena dokonana zostanie wg formuły spełnia – nie spełnia. 

3. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie treści złożonego oświadczenia – Załącznik nr 2 
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do SIWZ. Ocena dokonana zostanie wg formuły spełnia – nie spełnia. 
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie treści złożonego oświadczenia – Załącznik nr 2 
do SIWZ. Ocena dokonana zostanie wg formuły spełnia – nie spełnia. 

  
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU 

1.  Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty, 
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. 2013.907 z późn. zm.):  

 1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp – 
wypełniony Załącznik nr 4 do SIWZ. 

 1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą również następujące oświadczenia i dokumenty: 
 2.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wypełniony Załącznik nr 

2 do SIWZ. 

 2.2 Ewentualne pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. 
 2.3 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacja o tym że 

Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - wypełniony Załącznik nr 5 do SIWZ. 

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w Dziale VI pkt. 1.2. składa: 

 3.1. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: 

  3.1.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

4. 4.1. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wymienionych w pkt. 3 zastępuje 
się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby 
uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, lub przed notariuszem. 

 4.2. 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. 

5. 5.1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie należy 
złożyć w formie oryginału. 

 5.2. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 
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zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 
wymaganym dla Wykonawcy, określonym w dziale VI pkt. 1, 3, 4.1. 

6. 6.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

 6.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty 
wymienione w punktach 1.1.–1.2., 2.3., 3, 4.1 każdy z Wykonawców składa indywidualnie; 
dokumenty wymienione w punkcie 2.1. składa Pełnomocnik w imieniu wszystkich 
Wykonawców. 

7. 7.1. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę. Załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu musi być 
poświadczona za zgodność z oryginałem podpisem, pieczęcią imienną przez 
uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i) wykonawcy (podpisujących ofertę). 

 7.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 
wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio 
przez wykonawcę lub te podmioty.  

 7.3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej prawdziwości.   

 7.4. Dołączenie nie poświadczonej kopii Zamawiający traktuje jako brak danego 
dokumentu. 

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski 
  

VII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ OSOBA UPRAWNIONA 
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się drogą pisemną przez 
przesłanie zapytań na adres Zamawiającego ujęty w dziale I SIWZ. Istnieje możliwość 
kierowania zapytania poprzez fax: 598612142, a także pocztą elektroniczną – e-mail 
psipo.czarnowko@gmail.com: jednak te formy korespondencji muszą być niezwłocznie 
potwierdzone pismem.  

2. Uprawnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest Małgorzata Janczak – 
tel. 601 729 120 

3. 3.1.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 
2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 
treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Ewentualne przedłużenie terminu składania 
ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ. 

 3.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami będzie przekazywana wszystkim Wykonawcom, 
którym przekazano SIWZ lub którzy wypełnili formularz na stronie internetowej. Treść 
zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie również umieszczona na stronie internetowej 
Zamawiającego 

4. 4.1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 4.2. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz 
zamieści na stronie internetowej.  

 4.3. Wszelkie zmiany treści, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz 
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z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. 
5. Zamawiający oświadcza, że nie będzie organizował zebrania informacyjnego dla przyszłych 

Wykonawców. 
 
VIII. WADIUM  

1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium. 
 
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od daty wyznaczonej 
na składanie ofert, tj. od dnia 15.10.2014 r. 

2. Oferta o krótszym terminie ważności będzie odrzucona, jako niezgodna z SIWZ. 
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

 
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
2. Ofertę należy przygotować pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim, na 

załączonym druku – Załączniku nr 1 do SIWZ. 

3. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę (-y) upoważnioną do podejmowania 
zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie takie powinno być sporządzone na piśmie w 
postaci formalnego pełnomocnictwa, załączonego do wypełnionego formularza oferty. 

4. Wraz z ofertą należy złożyć wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne 
dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 

5. Poprawki w ofercie i pozostałych dokumentach muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone 
podpisem osoby/osób podpisującej ofertę. 

6. Wszystkie strony oferty i załączników powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, 
zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty oraz zaleca się, aby były 
ponumerowane. 

7. Wykonawca winien umieścić przygotowany egzemplarz oferty wraz z załącznikami w dwóch 
kopertach: zewnętrznej i wewnętrznej. Obie koperty powinny być zaadresowane do 
Zamawiającego 

Zakład Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o. o. 
84-351 Nowa Wieś Lęborska, Czarnówko 34 

oraz być oznaczone: 
„DOSTAWA PRACY STACJONARNEJ ORAZ KONTENERA” 

nie otwierać przed 15.10.2014 r., godzina 12:15 

i zawierać nazwę i adres Wykonawcy. 
 
8. Jeżeli Wykonawca nie spełni wymogów jak w dziale X pkt. 7 SIWZ, Zamawiający nie będzie 

ponosił odpowiedzialności za przedwczesne otwarcie oferty 
9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że 

Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub o wycofaniu oferty przed 
upływem terminu do składania ofert.  

10. 10.1. Wykonawca może zastrzec w ofercie, które informacje jako stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w myśl ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być 
ujawnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 
ustawy. 

 10.2. Wykonawca czyniąc zastrzeżenie, że pewne dokumenty nie mogą być udostępniane 
innym uczestnikom postępowania każdą stronę tego dokumentu wyraźnie oznacza. 
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XI.  MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT 
 

1. Przygotowaną ofertę zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami niniejszej SIWZ należy składać w 
terminie do dnia 15.10.2014r. do godziny 12:00 w sekretariacie Zakładu Zagospodarowania 
Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o. w Czarnówku 

2. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie. 
3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
4. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 15.10.2014 r. o godz. 12:15 w Zakładzie 

Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o. Czarnówko 34, 43-351 Nowa 
Wieś Lęborska, w obecności przedstawicieli Wykonawców, którzy wyrażą chęć przybycia na 
część jawną przetargu. 

5. Przedstawiciele Wykonawców, którzy będą uczestniczyć w przetargu, wpisują się na liście 
obecności. 

6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofertach. 

8. Informacje, o których mowa w ust. 6 i 7, zostaną przekazane niezwłocznie Wykonawcom, którzy 
nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

9. Po odnotowaniu w protokole postępowania przetargowego danych jak w pkt. 7 kończy się część 
jawną przetargu, a Komisja powołana przez Zamawiającego do oceny ofert i wyboru 
Wykonawcy rozpoczyna część niejawną. 

10. Komisja dokona oceny ofert. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.  

11. 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 uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty 
powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz 
spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez 
Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

12. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z 
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na 
niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie 
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

13. Komisja zaproponuje wybór najkorzystniejszej oferty oraz przedłoży kierownikowi 
zamawiającego dokumentację przetargową do zatwierdzenia wyboru Wykonawcy. 

14. Niezwłocznie po zatwierdzeniu wyboru Wykonawcy przez kierownika zamawiającego 
Zamawiający poinformuje jednocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o:   
14.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsca zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 
wyboru, a także nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 
zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną 
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

14.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne, 

14.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne 
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14.4. terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być 
zawarta. 

15. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o 
których mowa w pkt. 14.1., na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w 
swojej siedzibie. 
 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ 
1. Wykonawca określi cenę ofertową na podstawie opisu przedmiotu zamówienia wymienionego w 

dziale III SIWZ jako wartość netto (bez podatku VAT) i wartość brutto liczbowo i słownie, 
łącznie z obowiązującymi podatkami (w tym VAT).  

2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia za przedmiot zamówienia w walutach obcych. 
 

XIII. OPIS KRYTERIÓW WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie: 
 1.1. Cena oferty                                  -                           100 % 
  1.1.1. C e n a  – przyjmuje się, że oferta z najniższa ceną otrzyma 100 pkt.  
          

    Punkty za cenę z pozostałych ofert przyjmuje się następująco: 
 

 
X = 

cena najniższa 
x 100 

 

 cena danego Wykonawcy  

2. Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów, uważana jest za ofertę najkorzystniejszą. 
 

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 Wybrany wykonawca ma obowiązek skontaktować się z Zakładem Zagospodarowania Odpadów 
„Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o. w terminie 5 dni od momentu powiadomienia go o wyborze 
jego oferty celem ustalenia terminu i miejsca podpisania umowy, której projekt stanowi 
Załącznik nr 3 do SIWZ . 

 
XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

XVI. PROJEKT UMOWY 
           Projekt umowy stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 
 
XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 Uczestnikowi postępowania przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

XVIII. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na zasadach 
określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych. Wartość zamówień 
uzupełniających nie przekroczy 20% wartości zamówienia. Zamówienia uzupełniające mogą 
obejmować wszystkie elementy przedmiotu zamówienia. 

2. Zgodnie z art. 144 Prawa zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość 
dokonania zmian postanowień umowy zawartej w wyniku postępowania w stosunku do treści 
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oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Poniższe postanowienia stanowią 
dopuszczalny katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią 
jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
Zamawiający określa następujące warunki zmiany: 

 2.1. W przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT możliwe będzie zawarcie aneksu w 
zakresie zmiany wynagrodzenia dla Wykonawcy w zakresie wynikającym ze zmiany 
stawki VAT, 

 2.2. Dopuszczalne są zmiany umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, 
które będą korzystne dla Zamawiającego, a które nie będą wykraczać poza treść oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

3. Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp: 
 3.1. zmiana nr rachunku bankowego,  
 3.2. zmiana osób przeznaczonych do realizacji przedmiotu umowy na inne spełniające 

warunki określone w SIWZ 
 3.3. zmiana danych teleadresowych 
 Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie wymaga jedynie 

niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony. 
4. Zamawiający nie przewiduje realizacji zamówienia w częściach  
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
7. Zamawiający dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.  
8. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach 

obcych. 
9. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.  

10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
11. Zamawiający nie przewiduje wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w 

art. 29 ust. 4 ustawy.  
12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę żadnej z 

kluczowych części zamówienia 
13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
14. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

Wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w 
rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych lub w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego - jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania w tych państwach.  

15. Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie przeprowadził 
dialogu technicznego. 

 
            
          Zatwierdzam:                                                            
 

………..……………….                  

 
                       (podpis i data) 
 
 
 
  

Lista załączników do SIWZ:  
Załącznik nr 1 - Formularz oferty; 

Załącznik nr 2 - Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 

Załącznik nr 3 - Projekt umowy 

Załącznik nr 4 - Formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; 

Załącznik nr 5 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej; 
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