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Nowa Wieś Lęborska: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 

Rozbudowy Instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów (rozbudowa istniejącej 

kompostowni) 

Numer ogłoszenia: 2499 - 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. 

z o.o. , Czarnówko 34, 84-351 Nowa Wieś Lęborska, woj. pomorskie, tel. 59 8624388, faks 

59 8624388. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzo-czarnowko.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład Zagospodarowania Odpadów - spółka 

gmin. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji 

projektowo - kosztorysowej Rozbudowy Instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów 

(rozbudowa istniejącej kompostowni). 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zakres projektu: 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy 

Rozbudowa Instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów (rozbudowa istniejącej kompostowni). 

1.2 W zakres prac wchodzi uzyskanie pozwolenia na budowę wraz ze wszystkimi 

niezbędnymi dokumentami uprawniającymi Zamawiającego do przeprowadzenia robót 

budowlanych oraz oddania do użytkowania inwestycji. Zakres prac: 1. Rozbudowę instalacji 

do stabilizacji tlenowej odpadów (kompostowni) planuje się w kierunku północnym, na 

terenie należącym do Zakładu, w obrębie którego zeskładowano nadmiar gruntu w czasie 

http://www.zzo-czarnowko.pl/


budowy nowej kwatery składowania odpadów. Działka nr 1019/6 grunty rolne. Teren 

przeznaczony pod realizacje przedsięwzięcia o wielkości 4.200 m2 jest izolowany od 

sąsiednich działek pasem zieleni izolacyjnej. Po przeciwnej stronie znajdują się obiekty 

składowiska odpadów. 2. Etapy inwestowana:I ETAP:2 bioreaktory, Biofiltr, 

Wentylatorownia na długości 2 bioreaktorów, Wentylacja mechaniczna wyciągowa, 

Kanalizacja technologiczna, Instalacje elektryczne, teletechniczne, Automatyka, Plac 

dojrzewania kompostu, Ogrodzenie, II ETAP: 2 bioreaktory, Wentylatorownia na długości 

kolejnych 2 bioreaktorów, Wentylacja mechaniczna wyciągowa, Kanalizacja technologiczna, 

Instalacje elektryczne, teletechniczne, Automatyka, III ETAP: 2 bioreaktory, 

Wentylatorownia na długości kolejnych 2 bioreaktorów, Wentylacja mechaniczna 

wyciągowa, Kanalizacja technologiczna, Instalacje elektryczne, teletechniczne, Automatyka, 

2. 2.1. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i 

sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z właściwych przepisów, a 

także uzgodnień projektów w tym pozwoleń wodnoprawnych, decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, pozwoleń na wycinkę drzew i krzewów, decyzji wyłączenia z produkcji 

rolnej, a także uzgodnienie projektu w ZUDP wraz z uzyskaniem POZWOLEŃ NA 

BUDOWĘ ma uwzględnić etapowość inwestycji. 2.2. Zamawiający w dniu podpisania 

umowy wystawi Wykonawcy pełnomocnictwo (w 5 egzemplarzach) do występowania w jego 

imieniu w sprawie uzyskania niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień z pozwoleniem na 

budowę (wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ). W przypadku, gdyby 

niezbędna była dodatkowa kopia pełnomocnictwa poświadczona za zgodność z oryginałem, 

Wykonawca niezwłocznie ją otrzyma. 2.3. Oświadczenia o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, które są wymagane do złożenia z 

niektórymi wnioskami, podpisywać będzie Zamawiający. 2.4. w przypadku stwierdzenia 

braków w dokumentacji projektowej lub w uzyskanych uzgodnieniach, uniemożliwiających 

prowadzenie robót, projektant odpowiada do momentu zakończenia i oddania do użytkowania 

inwestycji w całości; Wykonawca udziela gwarancji na wykonaną dokumentację projektową 

do momentu wygaśnięcia odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych za wady 

obiektu wykonanego na podstawie projektu 2.5. w cenie oferty należy uwzględnić cenę 

nadzoru autorskiego nad realizacją projektu budowlanego i całości dokumentacji 3. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu kompletu dokumentacji w 

formie i w ilości: 3.1. Projekt budowlany - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. z 2013r., poz. 1129 z późn. zm.) w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - po 5 

egzemplarzy dla zamawiającego 2 egzemplarze zatwierdzone przez organ wydający 

pozwolenie na budowę i 3 dodatkowe egzemplarze wraz z wersją elektroniczną; 3.2. Projekt 

wykonawczy - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 

(Dz. U. z 2013r., poz. 1129 z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - 5 egzemplarzy dla zamawiającego 

wraz z wersją elektroniczną (2 egz.) z podziałem na branże; 3.3. Kosztorys inwestorski - 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389) - w 1 egzemplarzu 

wraz z wersją elektroniczną zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. .doc, .pdf, inne); 

3.4. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. z 2013r., poz. 

1129 z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 



specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego - w 3 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną specyfikacji 

zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. .doc, .pdf,); 3.5. Przedmiar robót - zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. z 2013r., poz. 

1129 z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego - w 5 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną zapisaną w 

ogólnie dostępnym formacie (np. .doc, .pdf,); 3.6. Informacja dotyczące bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia, w przypadkach, gdy ich opracowanie jest wymagane - w 5 egzemplarzach 

wraz z wersją elektroniczną informacji zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. .doc, 

.pdf,) 3.7. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 

3.8. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia 4. 

Ustalenia dodatkowe: 4.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do zamówionych prac 

projektowych w trakcie ich sporządzania. 4.2. Wykonawca musi uzyskać mapy do celów 

projektowych w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, kopię mapy należy 

dostarczyć Zamawiającemu. 4.3. W projekcie należy uwzględnić usunięcia kolizji z 

istniejącym uzbrojeniem podziemnym, jeśli zajdzie taka potrzeba. 4.4. W cenie oferty należy 

uwzględnić wykonanie badań gruntu. 4.5. Wykonawca projektów przenosi na Zamawiającego 

autorskie prawa majątkowe w całości, automatycznie z chwilą wypłacenia przez 

Zamawiającego wynagrodzenia za opracowania. 4.6. Zamawiający może wykorzystać 

przedmiotowy projekt budowlany i wykonawczy w całości lub w dowolnych częściach przy 

dalszych etapach realizacyjnych. 4.7. W dokumentacji projektowej nie należy odnosić się do 

konkretnej marki ani źródła, znaku handlowego, patentu, typu, pochodzenia lub produkcji. W 

przypadku gdy jest to niezbędne dla dostatecznie precyzyjnego i zrozumiałego opisu, należy 

wskazać dopuszczalne rozwiązania równoważne opisywanym wraz podaniem parametrów 

równoważności. 5. Zakres zadania określa szczegółowo projekt umowy stanowiący Załącznik 

nr 5 do SIWZ. 6. Przed złożeniem oferty i ustaleniem wartości ryczałtowej prac zaleca się 

przeanalizowanie opisu przedmiotu zamówienia z załączonymi materiałami oraz wizję 

lokalną z udziałem Zamawiającego. Wykonawca dokona dokładnego rozpoznania, co do 

ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wpłynąć na wykonanie 

zamówienia. 7. Wartość ryczałtowa zamówienia winna uwzględniać wszystkie punkty OPISU 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega 

sobie prawo zmiany treści SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie 

wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ, lub którzy wypełnili 

formularz na stronie internetowej. Zmiana treści SIWZ zostanie zamieszczona również na 

stronie internetowej Zamawiającego.. 

II.1.5)  

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na 

zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zamówienia uzupełniające mogą w szczególności obejmować: zwiększenie zakresu 

prac projektowych spowodowane m. in. zmianami warunków wyjściowych do 

projektowania Łączna wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % 

wartości realizowanego zamówienia 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7. 



II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 

30.09.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi wykazać się spełnieniem warunku posiadania wiedzy i 

doświadczenia poprzez wykazanie, że w ostatnich 3 latach lub jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej 1 

dokumentację projektową rozbudowy instalacji do stabilizacji tlenowej 

odpadów, dla której uzyskano ostateczną decyzję pozwolenia na budowę. 

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie treści złożonego 

oświadczenia - Załącznika Nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu oraz Załącznika Nr 4 do SIWZ - Wykaz 

usług projektowych wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie - wraz z załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie. Ocena dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie treści złożonego 

oświadczenia - Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu. Ocena dokonana zostanie wg formuły 

spełnia - nie spełnia. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie treści złożonego 

oświadczenia - Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu. Ocena dokonana zostanie wg formuły 

spełnia - nie spełnia. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument 

potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie 

mniejszą niż 200 000PLN oraz potwierdzenie opłacenia składki 

ubezpieczeniowej jeżeli nie widnieje taki zapis na polisie. Spełnienie warunku 

oceniane będzie na podstawie treści złożonego oświadczenia - Załącznik nr 2 

do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

Ocena dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

 określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez 

wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach 

lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie 

co najmniej 1 dokumentacja projektowa rozbudowy instalacji do stabilizacji 

tlenowej odpadów, dla której uzyskano ostateczną decyzję pozwolenia na budowę 

(nie należy wykazywać usług niewykonanych lub wykonanych nienależycie).; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów 

przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie 

dysponował wykonawca: 



 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny 

podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 

części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 

zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 

tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą również następujące oświadczenia i dokumenty: 

Ewentualne pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, jeżeli 

umocowanie do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy nie 

wynika z innych dokumentów załączonych do oferty. Lista podmiotów należących do tej 

samej grupy kapitałowej, lub informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy 

kapitałowej - wypełniony Załącznik nr 6 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o 

których mowa w Rozdziale VI 2.2., składa: dokument lub dokumenty wystawiony w kraju, w 



którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że: nie otwarto 

jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o 

których mowa w pkt. 4., 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. 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 kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 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. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 

zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym 

dla Wykonawcy, określonym w rozdziale VI pkt. 2, 4, 5 SIWZ. 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. W 

przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty wymienione w 

Rozdziale VI punktach 2, 3.2., 4, 5 każdy z Wykonawców składa indywidualnie; dokumenty 

wymienione w Rozdziale VI pkt. 1 składa Pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców. 

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, przez uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i) wykonawcy 

(podpisujących ofertę). 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. 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. Dołączenie 

nie poświadczonej kopii Zamawiający traktuje jako brak danego dokumentu. Dokumenty 

sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Dowodami o 

których mowa w Dziale VI ust. 1 pkt. 1.2 są: - poświadczenie - oświadczenie wykonawcy - 

jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać poświadczenia W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego 

usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w Dziale VI ust. 1. pkt. 1.2 zostały wcześniej 

wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 



IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 70 

 2 - termin wykonania dokumentacji - 30 

IV.2.2)  

  
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie 

prowadzona:  

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zgodnie z art. 144 Prawa zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość 

dokonania zmian postanowień umowy zawartej w wyniku postępowania w stosunku do treści 

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: W przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT możliwe będzie zawarcie 

aneksu w zakresie zmiany wynagrodzenia dla Wykonawcy w zakresie wynikającym ze 

zmiany stawki VAT, Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie: w przypadku 

udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówień dodatkowych lub uzupełniających, 

jeżeli ich wykonanie spowoduje taką konieczność w przypadku opóźnienia w wykonaniu 

zamówienia z następujących przyczyn: a. wydłużające się nie z winy Wykonawcy procedury 

postępowań administracyjnych; b. zmiany warunków wyjściowych do projektowania, których 

nie można było przewidzieć na etapie składania oferty; c. przyczyny leżące po stronie 

Zamawiającego, m.in. konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w 

dokumentach stanowiących podstawę projektowania, konieczność dokonania ustaleń i 

udzielenia wyjaśnień; d. inne przyczyny, za które nie odpowiada Wykonawca 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. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.zzo-czarnowko.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład 

Zagospodarowania Odpadów Czysta Błękitna Kraina Sp. z o. o. 84-351 Nowa Wieś 

Lęborska, Czarnówko 34. 



IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 25.01.2016 godzina 09:30, miejsce: Zakład Zagospodarowania Odpadów Czysta 

Błękitna Kraina Sp. z o. o. 84-351 Nowa Wieś Lęborska, Czarnówko 34. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 
 


