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I. ZAMAWIAJĄCY  

ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW "Czysta Błękitna Kraina" sp. z o.o. 

Adres: 84-351 Nowa Wieś Lęborska, Czarnówko 34 

tel: 59 862 43 88 

e-mail: biuro@zzo-czarnowko.pl 

www.zzo-czarnowko.pl 

 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

 

Postępowanie o 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 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. 

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia zakup i dostawa turbiny antyodorowej na teren Zakładu 

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

2. Turbina ma mieć możliwość działania w zakresie antyodorowym, dezynfekującym oraz 

przeciwpyłowym. 

3. Turbina ma być  wyposażona we własny zbiornik oraz pompę dozującą koncentrat 

(antyodorowy/dezynfekujący lub praca czystą wodą) przeciwdziałający na aktualnie występujący 

problem.  

4. Zamawiający wymaga aby turbina była mobilna na przyczepie (z zaczepem) wraz z generatorem 

prądu i zbiornikiem na wodę o pojemności minimum 1500 litrów. 

5. Turbina ma mieć możliwość działania wewnątrz hal, na składowiskach odpadów, 

kompostowniach, do działań antyodorowych jak i dezynfekcji. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zalania składowiska, kompostu czy hali wodą. 

Dopuszcza się zużycie wody do 8 litrów na minutę.  

7. W przypadku dezynfekcji turbina antyodorowa ma rozpylać delikatną mgłę wewnątrz hal.  

8. Zamawiający dopuszcza poziom generowanego hałasu – do 70 dB(A). 

9. Mgła wodna generowana przez turbinę antyodorową ma obniżać temperaturę powietrza wewnątrz 

hal bez obaw dla pracowników, maszyn, urządzeń w niej pracujących.  

10. Zamawiający wymaga ogrzewania turbiny, aby możliwe było jej użytkowanie do -10 stopni 

Celcjusza 

11. Turbina antyodorowa powinna być urządzeniem nowym, rok produkcji minimum 2020r. 

12. Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie :  

• koszty transportu nowej turbiny 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, instrukcji obsługi w języku polskim,  

• gwarancję nie krótszą niż 24 miesiące  

• czas reakcji serwisu na zgłoszoną usterkę nie dłuższy niż 72 h w dni robocze,  

13. WYMAGANIA  

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

dostarczenia używanego urządzenia i/lub osprzętu.  

• 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 turbiny antyodorowej. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca na własny 
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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  

• Instalacja elektryczna w urządzeniu musi być zabezpieczona przed gryzoniami 

• Urządzenie powinno być zabezpieczone antykorozyjnie 

14. 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. 

15. 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. 

16. Przed złożeniem oferty i ustaleniem wartości ryczałtowej zaleca się przeanalizowanie opisu 

przedmiotu zamówienia. 

17. 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. 

18. Wartość ryczałtowa zamówienia winna uwzględniać wszystkie punkty OPISU PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

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

Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.  

20. Zakres zadania określa szczegółowo projekt umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ. 

 

IV. TERMIN REALIZACJI 
 

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30.04.2021r 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymienione w niniejszym 

punkcie warunki szczegółowe udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub 

zawodowej. 

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 2 dostawy turbiny 

antyodorowej. 

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. 

 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA 
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1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę: 

1.1. W stosunku do którego zachodzi przynajmniej jedna z okoliczności określonych w art. 24 

ust. 1 ustawy Pzp 

1.2. W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub 

którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł 

układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację 

jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.) 

1.3. Będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko 

prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie 

wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 

złotych; 

1.4. Jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym 

mowa w pkt. 1.3; 

1.5. Wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 

wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów 

o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 

3000 złotych; 

1.6. Który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba 

że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 

w sprawie spłaty tych należności. 

2. Szczegółowe przypadki zastosowania wykluczenia Wykonawcy z postępowania bądź uznania 

dowodów Wykonawców za wystarczające wykazaniu stanu faktycznego zostały opisane w Art. 24 

ust. 7 – 10 ustawy Pzp. 

3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW 

WYKLUCZENIA 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1.1. Nie podlegają wykluczeniu; 

1.2. Spełniają warunki udziału w postepowaniu określone w Dziale V SIWZ.  

2. Zgodnie z Art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający w prowadzonym postępowaniu najpierw 

dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej 

oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu. Etapy i zakres 

składanych dokumentów zostały opisane w pkt. 3 i 4 niniejszego Działu. 

3. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę na etapie składania oferty: 

3.1. formularz oferty – wypełniony Załącznik nr 1 do SIWZ  

3.2. formularz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu – Załącznik nr 2 do SIWZ 

3.3. ewentualne pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. 
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3.4. 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 

4. 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. 

5. Zamawiający, w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie wezwie Wykonawcę, którego 

oferta została najwyżej oceniona, do złożenia: 

5.1. oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia, o których mowa 

w ust. 7. niniejszego Działu 

5.2. oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w ust. 6 niniejszego Działu. 

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. niniejszego Działu. 

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. niniejszego Działu. 

6. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących: 

6.1. zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda złożenia: 

- wykazu 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, 

Przedmiotowy wykaz dostaw należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do 

niniejszej SIWZ. 

7.  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 

Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów: 

7.1. odpisu 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. 

8. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 

Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego 

roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w 

tym zakresie. 

9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
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Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.1., 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. 

10. 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 

w ust. 9., 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. 

11. 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. 

12. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy do oferty dołączyć 

pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie 

13. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku: 

13.1. wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego Pełnomocnictwo winno zostać złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej 

notarialnie. 

13.2. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postepowania każdy z Wykonawców 

złoży osobno dokumenty i oświadczenia wymienione w ust. 7. niniejszego Działu. 

13.3. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

14. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

14.1. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w 

jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje 

o tych podmiotach w oświadczeniu, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 

14.2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w 

ust. 7. niniejszego Działu. 

14.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania 

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (Załącznik nr 

5 do SIWZ). 

14.4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

13-22 i ust. 5 pkt. 1, 5, 6, 7, 8. 

14.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 

te zrealizują dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
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14.6. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek 

łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 

Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

14.6.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

14.6.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

14.6.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

14.6.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą. 

15. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom 

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 

zamieszcza informacje o podwykonawcach  Załączniku nr 2 do SIWZ. 
15.1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcy, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji 

Wykonawca polega, w odniesieniu do tych podmiotów złożenia dokumentów wymienionych 

w ust. 7.1. niniejszego Działu. 

15.2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, 

których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm 

podwykonawców. 
15.3. Zamawiający przed przystąpieniem do wykonania zamówienia żądać będzie od 

Wykonawcy, o ile są już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w dostawy. Wykonawca 

zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację dostaw. 
15.4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 

je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
16. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na     

którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub 

oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 
17. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w SIWZ, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia 

dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 
18. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 
19. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 

podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli 

zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty 

nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 
20. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt. 3.2 niniejszego Działu 

(Załącznik nr 2 do SIWZ), oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 
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oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 

lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu 

albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
21. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 

Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 

złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 
22. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1. 
23. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w SIWZ, składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
24. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii 

oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 
25. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie 

elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz 

danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 

wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 
 

VIII. 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 

pocztą elektroniczną – e-mail: biuro@zzo-czarnowko.pl, jednak te formy korespondencji muszą być 

niezwłocznie potwierdzone pismem. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane drogą elektroniczną uważa 

się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu 

i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie, przy czym każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania e-mail’a. 

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 

domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres e-mail podany przez Wykonawcę 

zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 

3. Uprawnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest Izabela Pobrucka – w 

zakresie przedmiotu zamówienia oraz Małgorzata Janczak w zakresie procedury postępowania 

przetargowego  

4. 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. 

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

upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami będzie przekazywana wszystkim Wykonawcom, którym 

przekazano SIWZ lub którzy wypełnili formularz na stronie internetowej bez ujawniania źródła 

zapytania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie również umieszczona na stronie 

internetowej Zamawiającego. 

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

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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8. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej, na której 

udostępniania jest SIWZ. 

9. Wszelkie zmiany treści, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z 

wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. 

10. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

jest niezbędny dodatkowych czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży 

termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz 

zamieści informacje na stronie internetowej Zamawiającego. 

11. Zamawiający oświadcza, że nie będzie organizował zebrania informacyjnego dla przyszłych 

Wykonawców. 

 

IX. WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od daty wyznaczonej 

na składanie ofert, tj. od dnia 29.01.2021r. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 

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, przy czym odmowa wyrażenia zgody nie 

powoduje utraty wadium. 

4. Przedłużenie terminu 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 jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

5. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca nie 

wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 

 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci elektronicznej, podpisanych bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 

równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Ofertę należy 

przygotować pod rygorem nieważności w formie pisemnej w języku polskim.  

3. Formularz oferty (w przypadku formularza oferty składającego się z więcej niż jednej strony – 

każdą ze stron tego formularza) i wszystkie załączone dokumenty podpisuje własnoręcznie osoba 

reprezentująca Wykonawcę lub osoba (-y) upoważniona 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, wymienione w 

Dziale VII pkt 3. 

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

6. Poprawki w ofercie i pozostałych dokumentach muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone 

podpisem osoby/osób podpisującej ofertę. 

7. Wszystkie strony oferty i załączników powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 

możliwości dekompletacji zawartości oferty oraz zaleca się, aby były ponumerowane. 

8. Wykonawca winien umieścić przygotowany egzemplarz oferty wraz z załącznikami w dwóch 



 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
Zakup i dostawa turbiny antyodorowej na teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z oo. w Czarnówku 10  

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: 

„Zakup i dostawa turbiny antyodorowej na teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta 

Błękitna Kraina” Sp. z oo. w Czarnówku” 

nie otwierać przed 29.01.2021r., godzina 1000 

 

i zawierać nazwę i adres Wykonawcy. 

 

9. Jeżeli Wykonawca nie spełni wymogów jak w dziale XI pkt. 8 SIWZ, Zamawiający nie będzie 

ponosił odpowiedzialności za przedwczesne otwarcie oferty. 

10. 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. 

11. Wykonawca może zastrzec w ofercie, które informacje jako stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w myśl ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być 

udostępnione. W tym wypadku zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca winien wykazać, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, poprzez przedłożenie wraz z ofertą 

stosownych informacji/ wyjaśnień/ dokumentów/ innych materiałów. W przypadku braku 

wskazania przez Wykonawcę w powyższym trybie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa, dokonane przez Wykonawcę zastrzeżenie zostanie uznane za bezskuteczne jako 

niespełniające ustawowych wymogów warunkujących możliwość ograniczenia jawności 

informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

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

Wykonawca czyniąc zastrzeżenie, że pewne dokumenty nie mogą być udostępniane innym 

uczestnikom postępowania każdą stronę tego dokumentu wyraźnie oznacza. 

 

XII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT 

1. Przygotowaną ofertę zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami niniejszej SIWZ należy składać 

w terminie do dnia 29.01.2021r. do godziny 945 w sekretariacie ZZO „Czysta Błękitna Kraina” 

Sp. z o.o. 

2. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę. 

3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub o 

wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie powinno być 

opieczętowane i dostarczone w zamkniętej kopercie z napisem określonym w opisie sposobu 

przygotowania oferty i oznaczonej dodatkowo napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

4. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 29.01.2021r. o godz. 1000 w ZZO „Czysta Błękitna 

Kraina” Sp. z o.o., 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. 
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8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

1)  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2)  firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 

9. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w ust. 8 przekazuje 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 

10. 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. 

11. Komisja dokona oceny ofert. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz oświadczeń lub dokumentów 

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. 

12. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

13. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 

lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu 

albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

14. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 

Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 

złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

15. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

16. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 

podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli 

zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty 

nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

17. 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. 

18. Komisja zaproponuje wybór najkorzystniejszej oferty oraz przedłoży dokumentację przetargową 

do zatwierdzenia wyboru Wykonawcy. 

19. Zamawiający niezwłocznie poinformuje jednocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli 

oferty o: 

19.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
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miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, 

którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 

zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy 

złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 

punktację podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

19.2. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

19.3. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 

a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub 

braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 

19.4. unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

20. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, 

o których mowa w pkt. 19.1. i 19.4., na stronie internetowej. 

 

XIII. 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. Oferta zawierająca klauzulę o zmienności cen będzie traktowania jako niezgodna z dokumentami 

przetargowymi i zostanie odrzucona. 

3. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową. Należy ją określić po analizie 

całej dokumentacji przetargowej. Ponadto wartość przedmiotu zamówienia należy ustalić, 

uwzględniając wszystkie niezbędne czynności, które można było przewidzieć przy kalkulowaniu 

ceny oferty. 

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

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 

takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 

Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

XIV. OPIS KRYTERIÓW WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT 

 

1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty posługiwać się będzie następującymi 

kryteriami: 

 

a. Cena oferty (C) - waga kryterium 60% 

Przyjmuje się, że oferta z najniższą ceną otrzyma 60 pkt. 

 
                                             cena najniższa 

 C = ---------------------------------   x 60 pkt. 
            cena danego Wykonawcy 

 

b.  Kryterium „Okres gwarancji” – długość okresu gwarancji (nie mniej niż 24 miesiące, 

nie więcej niż 72 miesięcy) – 40%.  
 



 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
Zakup i dostawa turbiny antyodorowej na teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z oo. w Czarnówku 13  

Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie okres gwarancji powyżej 72 miesięcy Zamawiający 

przyjmie do obliczeń wartość 72 miesięcy; jeśli Wykonawca w ofercie nie wskaże okresu 

gwarancji lub wskaże poniżej 24 miesięcy, Zamawiający do obliczeń przyjmie 24 miesiące.  

 

Oferty są punktowane liniowo wedle następującej formuły arytmetycznej:  
 

(Xi –12)  

G = ilość punktów = ------------------------* 40 pkt.  
(72 - 12)  

 

gdzie:  

Xi - ilość pełnych miesięcy okresu gwarancji ocenianej oferty (nie mniej niż obowiązkowe 24 miesiące i nie 

więcej niż maksymalna ilość 72 miesięcy).  

UWAGA:  

Czas trwania okresu gwarancji należy określić w pełnych miesiącach, liczony od miesiąca następnego, 

w którym nastąpił odbiór końcowy przedmiotu zamówienia 

 

2. Łączna punktacja oferty = suma punktów (C + G) 
 

gdzie: 

C – liczba punktów jaką może zdobyć oferta (Wykonawca) za kryterium „Cena” 

G –  liczba punktów jaką może zdobyć oferta (Wykonawca) w kryterium „Okres gwarancji” 

 

Maksymalna liczba punktów: 100 

 

3. Oferta, która uzyska najwyższą łączną punktację, uważana jest za ofertę najkorzystniejszą. 

4. Zamawiający  udzieli  niniejszego  Zamówienia  temu  Wykonawcy,  który  uzyska  najwyższą 

liczbę  punktów  zgodnie  z  powyższym  wzorem.  Maksymalna  ilość  punktów,  jaką  może 

zdobyć  Wykonawca  uwzględniając  wszystkie  kryteria  oceny  ofert  wynosi  100  pkt.  Za 

najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów. W przypadku  

równej  ilości  punktów  za  najkorzystniejszą  ofertę  zostanie  uznana  oferta z najniższą ceną. 

5. Brak wypełnienia przez Wykonawcę w formularzu oferty ceny lub innego kryterium oceny ofert  

spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z treścią SIWZ. 

 

XV. 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 ZZO „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o. 

w terminie 7 dni od momentu powiadomienia go o wyborze jego oferty celem ustalenia terminu i 

miejsca podpisania umowy, której projekt stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ . 

 

XVI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XVII. PROJEKT UMOWY 

1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złożył ofertę odpowiadającą wymaganiom 

określonym w niniejszej SIWZ i najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w 

niniejszym postępowaniu. 

2. Umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż określa art. 94 ustawy Pzp. 

3. Projekt umowy stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. 

 

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
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WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Uczestnikowi postępowania przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

XIX. INFORMACJE DODATKOWE 

1. 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. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej w wyniku 

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

2.1. w sytuacji zaistnienia okoliczności o których mowa w art. 144 ust. 1 – 1b ustawy  Prawo 

zamówień publicznych 

2.2. w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności 

przepisów dotyczących prawa podatkowego 

3. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia końcowego terminu realizacji umowy: 

3.1. 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, 

3.2. 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, 

3.3. wystąpieniem okoliczności których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo 

zachowania należytej staranności 

jednak nie stanowi to zobowiązania do wyrażenia takiej zgody 

4. 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. 

5. Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp: 

5.1. zmiana nr rachunku bankowego 

5.2. zmiana danych teleadresowych. 

Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie wymaga jedynie niezwłocznego 

pisemnego zawiadomienia drugiej Strony. 

6. Zamawiający nie przewiduje realizacji zamówienia w częściach 

7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

9. Zamawiający dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 

10. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych. 

11. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 

12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

14. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
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Wykonawców, którzy prowadzą zakłady pracy chronionej, oraz dla innych Wykonawców których 

działalność lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały 

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup 

społecznie marginalizowanych. 

15. Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie przeprowadził 

dialogu technicznego. 

16. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia, jeżeli Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia: Zamawiający nie zastrzega 

obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę żadnej z kluczowych części zamówienia. 

17. Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia obejmujących 

aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub 

zatrudnieniem. 

18. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu 

elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty. 

19. Wymagania dotyczące podwykonawstwa oraz umowy o podwykonawstwo: 

19.1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców 

19.2. W przypadku zamówień na dostawy, które mają być wykonane w miejscu podlegającym 

bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do 

wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz 

dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie dostawy. 

Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację dostaw. 

19.3. Zamawiający może żądać informacji, o których mowa w pkt. 19.2, w przypadku zamówień 

na dostawy inne niż dotyczące dostaw, które mają być wykonane w miejscu podlegającym 

bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego. 

19.4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 

19.5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na dostawy następuje w 

trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym 

mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia 

wobec tego podwykonawcy. 

19.6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z 

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy 

19.7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia 

20. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 

1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

20.1. ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW "Czysta Błękitna Kraina" sp. z o.o.,  

Adres: 84-351 Nowa Wieś Lęborska, Czarnówko 34; 

20.2. inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Kamilla Pietrzyk, e-mail: biuro@zzo-

czarnowko.pl, tel. 598624-388; 

20.3. dane osobowe przekazane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit 



 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
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c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i 

dostawa turbiny antyodorowej na teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna 

Kraina” Sp. z oo. w Czarnówku” ZPII/8/2020, prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego; 

20.4. odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę będą osoby lub podmioty, 

którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 i 

2018), dalej Ustawa Pzp; 

20.5. dane osobowe przekazane przez Wykonawcę będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 

ustawy Pzp, przez okres lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; 

20.6. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących 

Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

20.7. w odniesieniu do danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

20.8. Wykonawca posiada: 

20.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących 

Wykonawcy; 

20.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy; 

20.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 

ust. 2 RODO; 

20.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza 

przepisy RODO; 

20.9. Wykonawcy nie przysługuje: 

20.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

20.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

 

          Zatwierdzam: 

 

 

                                                                                         …………..………………. 
      (podpis i data)  

 

Lista załączników do SIWZ:  
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Załącznik nr 2 - Formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu; 

Załącznik nr 3  - Wykaz dostaw 

Załącznik nr 4  - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej; 

Załącznik nr 5  - Zobowiązanie podmiotu trzeciego 

Załącznik nr 6  - Projekt umowy   


