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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 jest nadzór inwestorski nad realizacja zadania „Rozbudowa kompostowni 

w RIPOK (regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych) Czarnówko” 

2. Nadzór inwestorski pełniony będzie przy realizacji instalacji do kompostowania składającej się z 

następujących obiektów, urządzeń i infrastruktury: 

2.1.  Technologia i infrastruktura, w tym:  

A) Trzech bioreaktorów o konstrukcji żelbetowej odpornej na działanie agresywnego 

środowiska panującego wewnątrz bioreaktorów, każdy reaktor o wymiarach ok. 27,65 

m długości, ok. 6 m szerokości, ok. 6,38 m wysokości w kalenicy i 3,6 m wysokości 

w ścianach bocznych. Bioreaktory to obiekty jednokondygnacyjne na planie 

prostokąta, z których każdy przykryty jest dachem tunelowym. Konstrukcja dachu z 

łuków stalowych, pokrycie dachu plandeką z pasami doświetlającymi. Każdy z 

bioreaktorów należy wyposażyć w instalację zraszaczową, instalację wentylacji 

technologicznej, instalację wentylacji napowietrzającej, instalację odciekową, 

instalację teletechniczną. 

B) Droga dojazdowa do bioreaktorów i ciągi komunikacyjne wokół bioreaktorów i placu 

dojrzewania kompostu o powierzchni ok.1851 m2, konstrukcji betonu lanego, 

wzmocniony geowłókninami, z podbudową z kruszyw łamanych 0/31,5 

stabilizowanych mechanicznie (warstwa 25 cm), kruszyw łamanych 32/63 

stabilizowanymi cementem (warstwa 15 cm).  

C) Biofiltr: obiekt żelbetowy w formie prostokątnej wanny o wymiarach ok. 27,65 m 

długości, ok. 6 m szerokości i 1,8 m wysokości ścian. Obiekt niezadaszony, 

wypełniony materiałem filtracyjnym z instalacją napowietrzania i zraszania biofiltra.  

D) Kontener wentylatorowni: fabrycznie zmontowany kontener, zawierający komplet 

infrastruktury, niezbędnej do napowietrzania (wentylatory) i sterowania i wizualizacji 

procesem kompostowania dla 3 bioreaktorów i miejscem do montażu w przyszłości 

infrastruktury dla kolejnych 3 bioreaktorów.  

E) System sterowania, monitoringu i wizualizacji, który kontroluje oraz dokumentuje 

parametry procesu kompostowania.  

F) Infrastruktura wodociągowa z pompownią i zestawem podnoszenia ciśnienia oraz z 

zraszaczową szafą technologiczną ocieploną dla potrzeb zabezpieczenia instalacji 

wodnej zraszaczowej, technologicznej.  

G) Infrastruktura kanalizacji deszczowej z całego obszaru dróg, placu dojrzewania 

kompostu oraz 3 bioreaktorów:  z wpustami ulicznymi Dw500 z kratą żeliwną z 

koszem osadczym każdy, z wpustami liniowymi (na przykład ACO DRAIN V300), 
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rurociagmi PVC,  studniami kanalizacyjnymi Dw1000. W ramach kontraktu należy 

wykonać zbiornik technologiczny Zb2 o pojemności V=33m3  z separatorem 

koalescencyjny o przepływie nominalnym 15 dm3/s i maksymalnym 75 dm3/s, z 

osadnikiem o pojemności 2,5m3. 

H) Zewnętrzna instalacja kanalizacji technologicznej odcieków z rur kanalizacyjnych 

PVC-u SDR34 SN8 oraz zbiornika odcieków Zb1, V=6,3m3 o średnicy Dn2000.  

I) Inne instalacje (zewnętrzna instalacja kanalizacji napowietrzającej, zewnętrzna 

instalacja wody technologicznej na potrzeby zraszania, instalacja wentylacji 

technologicznej),  

J) Instalacje aparatury kontrolno - pomiarowej i automatyki.  

K) Instalacje elektryczne, w tym: złącza kablowe, oświetlenie terenu (cały teren 

rozbudowywanej kompostowni), linie zasilające urządzenia technologiczne, skrzynki 

przyłączeniowe, ogrzanie rynien i rur spustowych, ochronę przed porażeniem prądem 

elektrycznym.  

L) Ogrodzenie terenu: ogrodzenie na obrzeżu betonowym 6x20 o długości ok. 234 m  

2.2. Plac dojrzewania kompostu  

Plac dojrzewania kompostu o powierzchni ok. 2645 m2 o konstrukcji betonu lanego 

(warstwa 18 cm), wzmocniony geowłókninami, z podbudową z kruszyw łamanych 0/31,5 

stabilizowanych mechanicznie (warstwa 25 cm), kruszyw łamanych 32/63 

stabilizowanymi cementem (warstwa 15 cm).  

3. Zakres robót budowlanych został opisany w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 1 

do niniejszej SIWZ. 

4. Zakres praw i obowiązków Wykonawcy – zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. 2018.1202 z późn. zm.). 

5. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy jako inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje: 

5.1. Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizowanej 

inwestycji budowlanej z umową z wykonawcą robót budowlanych, dokumentacją projektową, 

pozwoleniem na budowę, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-

budowlanymi; 

5.2. Przeciwdziałanie nieprawidłowościom na terenie budowy w związku z realizacją inwestycji 

oraz podejmowanie niezbędnych w tym zakresie czynności; 

5.3. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,                        

a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych                              

i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 

5.4. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz 

przygotowywanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów i przekazywanie ich do 

użytkowania; 

5.5. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie 

rozliczeń budowy poprzez potwierdzenie wykonanego przez wykonawcę robót budowlanych 

zakresu rzeczowego i finansowego zadania, w szczególności w zakresie zgodności z 

przyjętymi założeniami harmonogramu rzeczowo-finansowego, w protokołach odbioru robót, 

stanowiących podstawę do wystawiania faktur przez wykonawcę robót budowlanych; 

6. Ponadto inspektor nadzoru inwestorskiego przyjmuje do wykonania następujące czynności: 

6.1. Wymagana jest obecność Wykonawcy na budowie i naradach koordynacyjnych mających na 

celu m.in. rozstrzyganie technicznych spraw budowy, omawianie przebiegu realizacji budowy 

minimum 1 raz w tygodniu oraz według potrzeb określonych przez Zamawiającego. 

6.2. Udział w procesie przygotowania, kompletowania zawiadomienia o zakończeniu budowy 

dot. zrealizowanej inwestycji; 

6.3. Udział w pracach komisji powołanych do przeglądów gwarancyjnych zrealizowanej 
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inwestycji, o ile zajdzie taka potrzeba, w pracach komisji powołanych do ustalenia przyczyn 

stwierdzonych wad i usterek w zrealizowanych obiektach oraz kontrolowania ich usunięcia w 

okresie gwarancyjnym; 

6.4. W przypadku konieczności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do opiniowania 

rozwiązań w terminach ustalonych każdorazowo dla poszczególnych rozwiązań (terminy te 

ujęte będą w protokołach ze spotkań roboczych dotyczących realizacji robót); 

6.5. Opiniowanie rozwiązań zaproponowanych przez wykonawcę robót budowlanych jako 

równoważne dla przedstawionych w dokumentacji projektowej, w szczególności w zakresie 

używanych materiałów, urządzeń i technologii. 

6.6. Przed rozpoczęciem budowy kompleksowe sprawdzenie dokumentacji projektowej pod 

kątem kompletności i prawidłowości wykonania oraz poinformowanie Zamawiającego o 

możliwych trudnościach w związku z wykrytymi nieprawidłowościami. Zaproponowanie 

działań naprawczych. 

6.7. nadzór na etapie powykonawczym tj. w okresie gwarancji i rękojmi bez dodatkowego 

wynagrodzenia, w przypadku przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych, usterkowych lub 

kontrolnych  

7. Zakres zadania określa szczegółowo projekt umowy. 

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

przedmiotu zamówienia z załączonymi materiałami. 

Wykonawca dokona dokładnego rozpoznania, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych 

okoliczności, jakie mogą wpłynąć na wykonanie zamówienia. 

9. Wartość ryczałtowa zamówienia winna uwzględniać wszystkie punkty OPISU PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA. 

10. 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 Pzp, oznacza to, że Wykonawca robót budowlanych 

ma prawo zastosować inny materiał, produkt lub towar równoważy 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 

dokumentacji projektowej, opisie przedmiotu zamówienia służą ustaleniu pożądanego standardu 

wykonania i określenia właściwości technicznych i estetycznych dla projektowanych rozwiązań. 

11. Obowiązkiem Wykonawcy będzie, bezpośrednio przed podpisaniem umowy, uzgodnienie z 

Zamawiającym podziału przedmiotu zamówienia na elementy rozliczeniowe, a następnie określenie 

kosztów i terminów wykonania poszczególnych elementów. Wzór tabeli elementów 

rozliczeniowych stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ, którego nie należy wypełniać przy składaniu 

oferty. 
12. Ustalona tabela elementów rozliczeniowych, jako Harmonogram rzeczowo-finansowy, 

będzie stanowiła Załącznik nr 1 do Umowy. 

13. Podstawą finansowania Wykonawcy będzie w/w harmonogram rzeczowo-finansowy. 

Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur za zrealizowane elementy zgodnie z 

harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

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

Dokonaną zmianę Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 

 

IV. TERMIN REALIZACJI 
 

1. Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. Przewidywany termin rozpoczęcia robót 
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budowlanych:  01.03.2019 r.; przewidywany termin zakończenia robót budowlanych: do 

31.10.2019 r. 

2. Zamawiający będzie finansował wykonanie zamówienia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. Załącznika tego nie należy wypełniać 

na etapie przygotowania oferty, zostanie on wypełniony wspólnie z wybranym Wykonawcą przed 

podpisaniem umowy. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
 

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

punkcie warunki szczegółowe udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub 

zawodowej. 

Wykonawca wykaże, że w trakcie realizacji zamówienia dysponować będzie osobą, która 

uczestniczyć będzie w realizacji zamówienia jako inspektor nadzoru inwestorskiego posiadający 

uprawnienia budowlane i posiadający kwalifikacje zawodowe, tj.:  

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

konstrukcyjno - budowlanej, która w okresie ostatnich 3* lat nadzorowała roboty budowlane przy 

realizacji co najmniej 1 przedsięwzięcia związanego z gospodarką odpadami – Załącznik nr 3 do 

SIWZ.  

*Przez „okres ostatnich 3 lat”, Zamawiający rozumie ostatnie 3 lata przed dniem otwarcia ofert, tj. 

18.02.2019r. Dotyczy więc to przedziału czasowego od 18.02.2016r do 18.02.2019r.  

Ocena dokonana zostanie wg formuły spełnia – nie spełnia.   

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie 

załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń, określonych w Dziale VII pkt 6.1 SIWZ, biorąc 

pod uwagę art. 26 ust. 2 ustawy Pzp. 

 
Osoba  wskazana do pełnienia ww. funkcji powinna posiadać uprawnienia budowlane  do 

kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(tekst  jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.) w specjalności właściwej do powierzonej 

funkcji lub odpowiadające  im  uprawnienia  budowlane,  które  zostały  wydane  na  podstawie 

wcześniejszych  przepisów, a w przypadku osób posiadających uprawnienia budowlane w innym 

niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE zgodnie z poniższym zapisem lub innymi 

przepisami.  

Zgodnie z obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa krajowego, osoby  nie 

posiadające obywatelstwa  polskiego, na warunkach określonych w ustawie  z dnia  22 grudnia  

2015  r.  o  zasadach  uznawania kwalifikacji  zawodowych  nabytych  w państwach  

członkowskich  Unii  Europejskiej (Dz.  U.  z  2016  r.  poz.65)  oraz  w  ustawie  z  dnia  15 

grudnia  2000r.  o  samorządach  zawodowych  architektów  oraz  inżynierów  budownictwa (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 z późn. zm.):  

- mogą  ubiegać  się  i  uzyskać  decyzję  w  sprawie  uznania kwalifikacji  zawodowych w 

budownictwie,  nabytych  w  państwach  członkowskich  UE  oraz  wpis  do  właściwej okręgowej  

Izby  Inżynierów  Budownictwa,  po przeprowadzeniu  postępowania  przez  właściwy organ 

samorządu zawodowego w Rzeczpospolitej Polskiej,  

- jeżeli  posiadają  kwalifikacje  zawodowe  inżyniera budownictwa  i  prowadzą  zgodnie z 

prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie  

członkowskim UE, mają prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu  

inżyniera  budownictwa,  tj.  do  świadczenia  usług  transgranicznych,  bez  konieczności 

uznawania  kwalifikacji zawodowych,  po  złożeniu  pisemnego  oświadczenia  o  zamiarze 

świadczenia  danej  usługi  wraz  z  niezbędnymi  dokumentami  i  uzyskaniu  tymczasowego 
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wpisu  do właściwej  okręgowej  Izby  Inżynierów  Budownictwa;  świadczenie  usług  

transgranicznych  podlega  każdorazowo  indywidualnej  ocenie  dokonywanej  przez właściwy 

organ samorządu zawodowego w Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

 

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.  
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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 2 do SIWZ 

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

postępowaniu – Załącznik nr 3 do SIWZ 

3.3. ewentualne pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. 

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 6 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 5 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 osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami 

na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją 

o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z Załącznikiem nr 4 do 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 
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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 

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 

6 do SIWZ). 
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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 roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

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 usługi, 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 3 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 usługi. 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 usług. 
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 
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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 3 do SIWZ), oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1, 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. 
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 

wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji na adres Zamawiającego ujęty w 

dziale I SIWZ. Istnieje możliwość kierowania zapytania pocztą elektroniczną – e-mail: biuro@zzo-

czarnowko.pl – z zastrzeżeniem wymogów odnośnie poszczególnych oświadczeń i dokumentów 

określonych w niniejszej SIWZ -  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 od 

poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00-14.00. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 
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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 (HTTP://ZZO-CZARNOWKO.PL/PRZETARGI). 

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

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

8. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej, na której 

udostępniania jest SIWZ (HTTP://ZZO-CZARNOWKO.PL/PRZETARGI). 

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 18.02.2019 r. 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. 

 

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

kopertach: zewnętrznej i wewnętrznej. Obie koperty powinny być zaadresowane 

do Zamawiającego: 

 

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

 

oraz być oznaczone: 

„Nadzór inwestorski przy realizacji zadania „Rozbudowa kompostowni w RIPOK (regionalna 

instalacja przetwarzania odpadów komunalnych) Czarnówko”” 

nie otwierać przed 18.02.2019r., godzina 1215 

 

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. 
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XII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT 

 

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

w terminie do dnia 18.02.2019r. do godziny 1200 w sekretariacie Zakładu Zagospodarowania 

Odpadów „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 18.02.2019r. o godz. 1215 w Zakładzie 

Zagospodarowania Odpadów „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. 

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, 
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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 kierownikowi 

Zamawiającego 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 

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 
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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 „Liczba proponowanych pobytów na budowie w tygodniu” (P) – waga 

kryterium 40%. 
 

za 1 pobyt w tygodniu – Wykonawca otrzyma 0 punktów 

za 2 pobyty w tygodniu – Wykonawca otrzyma 20 punktów 

za 3 pobyty w tygodniu i więcej – Wykonawca otrzyma 40 punktów 

 

Poprzez pobyt na budowie należy rozumieć obecność inspektora nadzoru inwestorskiego w 

specjalności konstrukcyjno - budowlanej, w trakcie faktycznie wykonywanych robót na budowie, 

z zastrzeżeniem, że w przypadku nieprzewidzianych i alarmowych sytuacji obowiązkowa będzie 

obecność doraźnie na terenie budowy – na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego. 

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku nie wpisania przez Wykonawcę w formularzu oferty 

liczby pobytów lub wpisania „0” pobytów na budowie (treść oferty nie będzie odpowiadać treści 

SIWZ). 

W liczbę pobytów zadeklarowanych w ofercie nie wlicza się obecności na naradach 

koordynacyjnych, o których mowa w Dziale III ust. 6 pkt 6.1. 

  

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

gdzie: 

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

P - liczba punktów jaką może zdobyć oferta (Wykonawca) za kryterium „Liczba proponowanych 

pobytów na budowie w tygodniu” 

 

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 
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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 

 

1. Wybrany Wykonawca ma obowiązek skontaktować się z Zakładem Zagospodarowania Odpadów 

„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 7 do SIWZ oraz wypełnienia załącznika nr 1 do umowy – harmonogramu rzeczowo-

finansowego. 

2. W okresie realizacji zamówienia Zamawiający będzie finansował wykonanie usług w okresach 

wskazanych w harmonogramie rzeczowo– finansowym stanowiącym Załącznik nr 8 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, nie później 

jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 

3. Projekt umowy stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. 

 

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

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

zamówień publicznych. 

 

XIX. INFORMACJE DODATKOWE 

 

1. Zamawiający na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych 

przewiduje w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, udzielenie 

dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług 

w zakresie do 20% wartości zamówienia podstawowego i takie zamówienie jest przewidziane w 

ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz 

całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. 

Zamawiający  przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa wyżej zgodnych z 

przedmiotem zamówienia podstawowego m.in. związanych ze sprawowaniem dodatkowego  

nadzoru inwestorskiego przy  realizacji zwiększonego zakresu robót budowlanych związanych z 

rozbudową kompostowni. 
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Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że zamawiający będzie posiadał niezbędne środki 

finansowe oraz w szczególności, gdy potrzeba zmiany zakresu usług związanych z pełnieniem 

funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego będzie wynikała ze zmiany uwarunkowań mających 

wpływ na realizację robót budowlanych. 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 sytuacji zmiany osób przeznaczonych do realizacji przedmiotu umowy (inspektora 

nadzoru inwestorskiego) na inne, które: 

- będą spełniały warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ 

- nie zachodzą wobec nich podstawy do wykluczenia 

- wykażą doświadczenie nie mniejsze niż określone w ofercie 

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

3.1. w przypadku konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej jeżeli taka konieczność wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł 

przewidzieć w momencie zawarcia umowy, a jednocześnie miały wpływ na termin realizacji 

robót budowlanych 

3.2. 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, 

3.3. zawieszeniem robót budowalnych przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, 

3.4. w przypadku wystąpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy 

kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, w 

sytuacji gdy wykonywanie robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek 

skoordynowania robót z wykonawcą innych robót wykonywanych na terenie budowy, 

3.5. w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe 

wykonanie przedmiotu umowy na roboty budowlane (tj. przeprowadzenie prac, 

przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonanie odbiorów), utrzymujących się co najmniej 7 

dni, termin wykonania zamówienia może ulec przedłużeniu odpowiednio o liczbę dni, w 

których wystąpiły warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie 

przedmiotu umowy, 

3.6. w przypadku przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych 

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. 
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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 

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 usługi, 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 usługi. 

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 usług. 

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

na usługi inne niż dotyczące usług, 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 usługi 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. Przepisy ust. 19.5. i 19.6. stosuje się wobec dalszych podwykonawców, jeżeli Zamawiający 

przewidział to w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

19.8. 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 
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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. administratorem danych osobowych jest 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 

c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Nadzór 

inwestorski przy realizacji zadania „Rozbudowa kompostowni w RIPOK (regionalna instalacja 

przetwarzania odpadów komunalnych) Czarnówko”” ZPII/7/2018, 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 2017 r. poz. 1986 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)  
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Lista załączników do SIWZ:  

Załącznik nr 1  - Dokumentacja projektowa 

Załącznik nr 2  - Formularz ofertowy 

Załącznik nr 3 - Formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu; 

Załącznik nr 4  - Wykaz osób 

Załącznik nr 5  - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej; 

Załącznik nr 6  - Zobowiązanie podmiotu trzeciego 

Załącznik nr 7  - Projekt umowy 

Załącznik nr 8  - Tabela elementów rozliczeniowych 

 


