
 

 

Ogłoszenie nr 598954-N-2020 z dnia 2020-10-19 r.  

Zakład Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o.o.: Zakup i dostawa 

mobilnej rozrywarki worków na teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna 

Kraina” Sp. z oo. w Czarnówku 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Nie  

 

Nazwa projektu lub programu  
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

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

z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 77074068600000, ul. Czarnówko  34 , 84-351  Nowa 



Wieś Lęborska, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 624 388, e-mail psipo@bicom.pl, 

faks 598 624 388.  

Adres strony internetowej (URL): www.zzo-czarnowko.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):  

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. - spółka gmin  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  
Tak  

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

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Tak  

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

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  
Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  
Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Nie  

Inny sposób:  

w formie pisemnej  

Adres:  



Zakład Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o. Czarnówko 34, 84-

351 Nowa Wieś Lęborska  

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  
Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa mobilnej 

rozrywarki worków na teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” 

Sp. z oo. w Czarnówku  

Numer referencyjny: ZPII/3/2020  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  
Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  
 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  
 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia zakup i dostawa mobilnej 

rozrywarki worków na teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” 

Sp. z oo. w Czarnówku 2. Rozrywarka worków ma realizować funkcję rozrywania i 

otwierania worków z odpadami zmieszanymi i odpadami zbieranymi selektywnie oraz 

rozdrabniać wstępnie odpady typu kruchego np. kartony, opakowania drewniane i większe 

opakowania z tworzyw sztucznych. 3. Maszyna powinna zostać wykonana w stabilnej ramie z 

konstrukcji z blachy giętej i wyposażona z każdej ze stron w osłony. Powinna 

charakteryzować się dużą wytrzymałością na zabrudzenia, zapchania i owijania materiału 

oraz przystosowana do pracy w ciężkich warunkach. 4. Bęben rozrywający winien składać się 

z jednoczęściowego korpusu z systemem noży mocowanych na śruby o regulowanej długości 

wysunięcia. Bęben wyposażony w mocne i ze wszystkich stron szczelne łożyska toczne. 

Elektryczny napęd bębna rozrywającego o mocy min. 30kW realizowany za pomocą 

motoreduktora. Aby uzyskać optymalną skuteczność otwierania i wypróżniania worków 



przepływ materiału powinien przebiegać i dostosowywać się automatycznie do różnego 

stopnia wypełnienia worków, masywnych i objętościowych ciał obcych i zmiennego 

strumienia materiału. Ponadto bęben rozrywający powinien być wyposażony w wymienne 

noże z możliwością regulacji długości i żywotności 50 tys ton dla odpadów zmieszanych. 5. 

Zasobnik nadawy wykonany w stabilnej ramie z profili stalowych. Maksymalna wysokość do 

zasobnika 2m od strony zasypowej, tylna ściana musi być wyższa, aby zapobiegać 

przesypywaniu się materiału za maszynę. Ściany zasobnika powinny zostać wykonane z 

blachy stalowej o grubości min. 4 mm z odpowiednimi wzmocnieniami. Załadunek zasobnika 

rozrywarki za pomocą ładowarki będzie możliwy aż ponad górną krawędź ścian bocznych 

zasobnika, wykorzystując podwyższenie tylnej i bocznej ściany zasobni i nie będzie to miało 

wpływu na płynność pracy rozrywarki. Zasobnik musi posiadać min. trzy drzwi rewizyjne 

celem bezpiecznego dostępu do zasobni i bębna rozrywającego Boczne ściany zasobnika 

muszą być wymienne, mocowanie blach za pomocą śrub. 6. Drzwi rewizyjne powinny być 

umieszczone na ścianach zasobni po obu bokach oraz z tyłu. Dla bezpieczeństwa pracy drzwi 

powinny być otwierane wyłącznie do wewnątrz zasobni. Drzwi powinny zostać wyposażone 

w wyłącznik bezpieczeństwa, który zapewnia zatrzymanie maszyny natychmiast po otwarciu 

drzwi oraz wyposażone w zabezpieczenie przed przypadkowym zamknięciem. 7. 

Zamawiający oczekuje dostawy urządzenia do rozrywania ze sterowaniem gwarantującym 

dopasowanie prędkości podawania do wydajności bębna rozrywającego. 8. Skuteczność 

otwierania/rozrywania worków powinna wynosić przy odpadach zmieszanych min. 90% a 

przy odpadach selektywnych 95% przy zakładanej przepustowości. Worek uznaje się za 

otwarty, jeśli ten zostaje opróżniony lub posiada minimum jedno cięcie lub rozerwanie, przez 

które powstaje otwór, który odpowiada wielkością otworowi załadunku worka. 9. Zakłada się, 

że odpady wielkogabarytowe (np. rama roweru, dywany, materace, betonowe bloki, duże 

kartony) zostaną usunięte ze strumienia przed podaniem odpadów do zasobnika rozrywarki. 

10. Sterowanie elektryczne rozrywarki worków i podłogi powinno znajdować się w szafie 

sterowniczej w klasie IP54 z wyłącznikiem głównym oraz wyłącznikami bezpieczeństwa i 

sterowaniem. Sterowanie elektryczne zgodne z obowiązującymi wymaganiami i standardami. 

Szafka sterownicza powinna być wyposażona w kontrolki pracy maszyny oraz wykrywania 

usterek. 11. Rozrywarka worków powinna być urządzeniem nowym, rok produkcji minimum 

2020r. 12. Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie : • koszty transportu nowej rozrywarki 

do siedziby Zamawiającego, • rozładunek, ustawienie na miejscu pracy, • uruchomienie i 

rozruch 1 dzień, • szkolenia personelu Zamawiającego w wymiarze min. 4 godz., • 2 

instrukcje obsługi w języku polskim + 1 raz na nośniku elektronicznym - Pendrive, • opisy na 

urządzeniu, szafie sterowniczej oraz panelu dotykowym w języku polskim, • gwarancję nie 

krótszą niż 36 miesięcy • czas reakcji serwisu na zgłoszoną usterkę nie dłuższy niż 72 h w dni 

robocze, • dodatkowe noże • podłączenie maszyny do linii sortowniczej (start-stop) 13. 

WYMAGANIA • Wszystkie elementy dostawy muszą być fabrycznie nowe. Zamawiający nie 

dopuszcza dostarczenia używanego urządzenia i/lub osprzętu. • Maszyna wykonana w 

zabudowie kontenerowej, tj. wyposażona w ramę umożliwiającą lokalny transport za 

pośrednictwem samochodu ciężarowego z zabudową hakową, rama wykonana zgodnie z 

normą DIN 30722 wysokość zaczepu pociągowego: 1570 mm od podłoża, średnica zaczepu 

pociągowego: D=50 mm rozstaw podłużnic: 901 mm rozstaw rolek: 1560 mm szerokość roli: 

300 mm średnica rolki: 160 mm • Urządzenie nie może być prototypem. Dla potwierdzenia, iż 

oferowane urządzenie nie jest prototypowe i funkcjonuje już na rynku, Wykonawca wskaże 

min. 2 miejsca zastosowania oferowanej rozrywarki worków. Na żądanie Zamawiającego, 

Wykonawca na własny koszt ma obowiązek demonstracji pracującego urządzenia 

wskazanego w Załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje o miejscach zastosowania Wykonawca 

przedstawi w załączniku nr 3 do SIWZ. • Wykonawca w okresie gwarancji będzie ponosił 

koszty serwisu gwarancyjnego wraz z wymianą części zamiennych określonych w instrukcji 



obsługi np. silnik, siłownik, pompa, itd., • Urządzenie musi być wyposażone w automatyczny 

system dezynfekcyjnego zamgławiania odpadów za pomocą środka biobójczego bez alkoholu 

i chloru. Przy składaniu oferty należy dostarczyć wymagane prawem certyfikaty i pozwolenia 

z tym związane. • Urządzenie powinno być wyposażone w system automatycznego i ręcznego 

rewersu bębna oraz przenośnika taśmowego co stanowić ma zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem. • Urządzenie musi być wyposażone w system czyszczący wałów • Urządzenie 

musi być wyposażone w przesuwną podłogę – przenośnik łańcuchowy z listwami 

poprzecznymi. Regulacja prędkości pracy przenośnika łańcuchowego powinno odbywać się 

za pomocą falownika. • Instalacja elektryczna w urządzeniu musi być zabezpieczona przed 

gryzoniami • Urządzenie powinno być zabezpieczone antykorozyjnie 14. TABELA 

WYMOGÓW: Lp. Wymóg Parametr minimum 1 Wymiar poprzeczny bębna max [mm] 840 2 

Moc napędu głównego min [kW] 30,0 3 Moc napędu przenośnika podającego max [kW] 0,75 

4 Bęben wykonany z materiału trudnościeralnego min klasa HARDOX 500 C 5 Ilość noży na 

bębnie min [szt] 36,0 6 Regulacja długości wysunięcia noży obrotowych TAK 7 Bęben 

jednoczęściowy, długość max [mm] 1300,0 8 Regulacja położenia noży dolnych TAK 9 

Urządzenie przystosowane do transportu hakowego TAK 10 Żywotność noży dla odpadów 

komunalnych zmieszanych [Mg] 50 000,0 11 Ilość drzwi rewizyjnych min [szt] 3,0 12 Czas 

dostępu serwisowego do rotora max [min] 2,0 13 Dostawca powinien posiadać certyfikat ISO: 

9001:2018 TAK 14 Regulacja położenia bębna TAK 15 dopasowanie prędkości podawania 

do wydajności bębna rozrywającego TAK 16 Skuteczność otwierania/rozrywania przy 

odpadach zmieszanych min [%] 90,0 17 Skuteczność otwierania/rozrywania przy odpadach 

selektywnych min [%] 95,0 18 Wydajność: Dla odpadów lekkich np. ze zbiórki selektywnej: - 

min.10 Mg/h przy gęstości nasypowej materiału 50 kg/m3 Dla odpadów komunalnych 

zmieszanych: - min. 40 Mg/h przy gęstości nasypowej materiału 200 kg/m3 - min. 50 Mg/h 

przy gęstości nasypowej materiału 300 kg/m3 TAK 19 Wymiary gabarytowe. Długość 

całkowita - max. 8.400 mm TAK 20 Wysokość do krawędzi załadunku zasobni - max. 2.800 

mm TAK 21 Wizyta referencyjna TAK 22 Urządzenie musi być wyposażone w automatyczny 

system dezynfekcyjnego zamgławiania odpadów za pomocą środka biobójczego, którego 

jedynym składnikiem aktywnym jest srebro TAK 23 Gwarancja min. 36 miesięcy TAK 24 

Termin dostawy do 6 tygodni TAK 15. Wymagana jest wizja lokalna na terenie Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o. w Czarnówku przed 

złożeniem oferty w dniu 21.10.2020r. o godzi. 10:00 16. Całość zostanie zakupiona w 

sprzedaży leasingowej na 5 lat w formie leasingu operacyjnego z maksymalną pierwszą 

wpłatą własną 35%. 17. Wykonawca zagwarantuje obsługę serwisową w okresie 

pogwarancyjnym, przez okres 5 lat od daty podpisania przez strony końcowego protokołu 

odbioru, w zakresie usuwania wad urządzeń objętych umową, przy czym Zamawiający nie 

ma obowiązku korzystania z obsługi serwisowej Wykonawcy w okresie pogwarancyjnym. 18. 

Zamawiający informuje, iż do umowy podstawowej stanowiącą wzór umowy jako załącznik 

nr 6 do SIWZ, zezwala dołączyć umowę w formie dodatkowej umowy regulującej leasing. 

19. Zamawiający zgadza się na otrzymywanie e-faktur. 20. Zamawiający nie wyraża zgody na 

zabezpieczenie umowy leasingu w postaci weksla in blanco wraz z porozumieniem 

wekslowym. 21. W przypadku, gdy w materiałach przetargowych pojawią się nazwy 

materiałów lub towarów za wskazaniem producenta, znaków towarowych, patentów, 

pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu charakteryzującego konkretne produkty lub 

usługi, albo normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 

ustawy Pzp, oznacza to, że Wykonawca ma prawo zastosować inny materiał, produkt lub 

towar równoważny tj. posiadający nie gorsze parametry techniczne, jakościowe i użytkowe i 

że proponowane rozwiązania gwarantują realizację zamówienia w zgodzie z opisem 

przedmiotu zamówienia. Wszelkie nazwy własne przywołane w opisie przedmiotu 

zamówienia służą ustaleniu pożądanego standardu i określeniu właściwości i wymogów 



technicznych urządzeń. 22. Przed złożeniem oferty i ustaleniem wartości ryczałtowej zaleca 

się przeanalizowanie opisu przedmiotu zamówienia. 23. Wykonawca dokona dokładnego 

rozpoznania, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wpłynąć na 

wykonanie zamówienia, a są zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. 24. Wartość 

ryczałtowa zamówienia winna uwzględniać wszystkie punkty OPISU PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 25. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo 

zmiany treści SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

Zamawiającego. 26. Zakres zadania określa szczegółowo projekt umowy stanowiący 

Załącznik nr 6 do SIWZ.  

 

II.5) Główny kod CPV: 42000000-6  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

42900000-5 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

Zamawiający na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Prawa zamówień publicznych 

przewiduje udzielanie dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, 

zamówienia na dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych 

produktów lub instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących 

instalacji, jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania 

materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność 

techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu 

tych produktów lub instalacji. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że 

zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe oraz w szczególności, gdy potrzeba 

zmiany zakresu dostaw będzie wynikała ze zmiany uwarunkowań mających wpływ na 

realizację umowy. Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy 

podstawowej.  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  
miesiącach:    lub dniach: 42  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

 

II.9) Informacje dodatkowe:  



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków:  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków:  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Spełnienie warunku będzie oceniane na podstawie wykazania przez 

Wykonawcę, że: wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 

dostawę mobilnej rozrywarki worków. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń, 

określonych w Dziale VII pkt 5.1 SIWZ, zgodnie z formułą ,,spełnia – nie spełnia”. Oceny 

spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na podstawie złożonych 

oświadczeń i dokumentów.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Nie  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

 

 

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  
Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  



Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; 

dokumenty winny zostać przedstawione Zamawiającemu w przypadku, gdy nie będą one 

ogólnodostępne dla Zamawiającego. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w tym 

punkcie, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do 

jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści 

dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych 

organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących tego dokumentu.  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 

na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - 

oświadczenie wykonawcy  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
1.Ewentualne pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. 

2.Zobowiązanie podmiotu trzeciego (załącznik obowiązkowy w przypadku, gdy Wykonawca 

powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu) – wypełniony Załącznik nr 5 do SIWZ 3.Wykonawca, w terminie 3 dni od 

dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących: - kwoty, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli 

oferty w terminie - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofertach przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności 



lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 4 do SIWZ). W 

przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia każdy z 

Wykonawców składa osobno w/w oświadczenie. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4. W przypadku gdy 

Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców na 

wezwanie Zamawiającego złoży osobno dokumenty i oświadczenia opisane w ust. 7. Działu 

VII SIWZ. W przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych, zawodowych lub sytuacji finansowej 

lub ekonomicznej innych podmiotów na wezwanie Zamawiającego złoży stosowne 

dokumenty dotyczące tego podmiotu wymienione w ust. 7. Działu VII SIWZ.  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Nie  

Informacja na temat wadium  

 

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

Nie  

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 



 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  
 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 



 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena oferty 60,00 

długość okresu gwarancji 40,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  



Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

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

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej w 

wyniku postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru 

Wykonawcy: 1.1. w sytuacji zaistnienia okoliczności o których mowa w art. 144 ust. 1 – 1b 

ustawy Prawo zamówień publicznych 1.2. w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, w szczególności przepisów dotyczących prawa podatkowego 2. Ponadto 

Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia końcowego terminu realizacji umowy: 2.1. 

koniecznością wykonania zamówień, o których mowa w ust. 1 niniejszego Działu oraz 

których udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin 

realizacji niniejszego zamówienia, 2.2. w przypadku wniesienia odwołania przez Wykonawcę 

(dotyczy postępowania wyboru wykonawcy niniejszego postępowania) wobec czynności 

wykluczenia odwołującego, odrzucenia oferty odwołującego lub wyboru najkorzystniejszej 

oferty i przedłużającej się procedury zawarcia umowy, 2.3. wystąpieniem okoliczności 

których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej 

staranności jednak nie stanowi to zobowiązania do wyrażenia takiej zgody 3. Dopuszczalne są 

również 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, a zmiany nie będą istotne zgodnie z zapisami art. 144 

ust. 1e ustawy Pzp.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 



IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  
Data: 2020-10-27, godzina: 09:45,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

> W języku polskim  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Informacje dodatkowe:  
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

 

 

 


