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Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1 Zamawiającym jest: 

 

Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. 

Marszów 50A 

68-200 Żary 

Polska 

NIP 9282010639 

Regon 080226740 

KRS 0000297754 (Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego) 

kapitał zakładowy:14 706 300,00 PLN 

tel.:+48 68 479 46 26 

e-mail: zzo@marszow.pl   

http://www.marszow.pl  

godz. pracy 7:00-15:00 

1.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

1.3 Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie                        

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w odniesieniu 

do dostaw. 

1.4 Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (oraz w załącznikach) 

terminy mają następujące znaczenie: 

a) „ustawa" - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1579 i 2018), 

b) „SIWZ" - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

c) „zamówienie" - zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w Rozdziale 2 

niniejszej SIWZ, 

d) „postępowanie" - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy 

niniejsza SIWZ, 

e) „zamawiający" – Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie 
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1.5 Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej 

wymaganiami. 

 

Rozdział 2  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

2.1 Przedmiotem zamówienia jest: 

Modernizacja linii do przesiewania stabilizatu z podziałem na zadania: 

 
Część 1: Dostawa i montaż taśmociągów 
 
Część 2: Rozbudowa systemu sterowania w zakresie elektryki i automatyki 
 
2.2. Szczegółowy opis zamówienia dla części 1 stanowi załącznik nr 5, dla części 2 stanowi 

załącznik nr 5A do SIWZ  

 

Rozdział 3 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie zgodnym ze złożoną ofertą.  

 

Rozdział 4 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 

4.1.nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust.5 pkt. 1-8. 

Ustawy – dotyczy wszystkich części 

4.2. spełniają następujące warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy: 

4.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:  

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są złożyć 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Warunek ten musi spełniać 

Wykonawca składający ofertę na każdą część. 

4.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż  100 000,00 złotych. Warunek ten musi 

spełniać Wykonawca składający ofertę na część 1. 
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W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy składający ofertę na część 2 

zobowiązani są złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone 

na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.   

 

4.2.3.zdolności technicznej lub zawodowej. 

Warunek ten musi spełniać Wykonawca składający ofertę na część 1: 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

 

1) dysponuje kierownikiem kontraktu/przedstawicielem Wykonawcy, tj. co najmniej 1 (jedną) 

osobą, która: 

a. posiada co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego oraz 

b. w ciągu ostatnich 3 lat pełniła funkcję kierownika kontraktu/przedstawiciela 

Wykonawcy przy co najmniej 1 zadaniu inwestycyjnym  

c. posiada wyższe wykształcenie techniczne  

2) dysponuje projektantem branży technologiczno-konstrukcyjnej, tj. co najmniej 1 (jedną) osobą, 

która: 

a. posiada co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego oraz 

b. posiada doświadczenie w zakresie zaprojektowania co najmniej jednej 

modernizacji instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów  

c. posiada wyższe wykształcenie techniczne w zakresie budowy maszyn 

 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy składający ofertę na część 2 

zobowiązani są złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone 

na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.   

 

4.3.Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności realizacyjnych, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych 

lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć 

negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

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

o których mowa w pkt 4.2 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 

lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. 

4.5.Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja", o której mowa w pkt 4.4 SIWZ 
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wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 

4.5.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

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. 

4.5.2 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 zbada, czy nie zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 

ustawy. 

4.5.3 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. 

4.5.4 Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez 

inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia; 

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

- 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. 

4.6.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność 

z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. 

4.7.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki 

określone w pkt. 4.2.3 musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca samodzielnie lub wszyscy 

Wykonawcy łącznie. 

4.8.Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców   

4.8.1. którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w  pkt 

4.2 

4.8.2. którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-

23 ustawy 



 

6 
 

4.8.3. wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 ustawy tj. 

1) 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. z 2017 poz. 1508 t.j. 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. t.j. z 2017 r. poz. 2344); 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, 

w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 

wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych; 

3) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24. ust. 1 pkt 14 ustawy, uprawnione do 

reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z: 

1. Zamawiającym, 

2. osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego, 

3. członkami komisji przetargowej, 

4. osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy 

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż 

przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 

stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą 

z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, co doprowadziło 

do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

5) 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; 

6) 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 5; 

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 

wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów 
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o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 

złotych; 

8) 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 ustawy, 

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. 

4.9 Wykluczenie Wykonawcy następuje: 

1) w przypadkach, o których mowa w art.24.ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 ustawy, gdy osoba, 

o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art.24 ust. 1 

pkt 13 lit. a-c ustawy, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku 

potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został 

określony inny okres wykluczenia; 

2) w przypadkach, o których mowa: 

a) w art. 24.ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, 

została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24.ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy, 

b) w art. 24. ust. 1 pkt 15 ustawy, 

c) w  art. 24.ust. 5 pkt 5-7 ustawy 

- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego 

zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres 

wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw 

wykluczenia stała się ostateczna; 

3) w przypadkach, o których mowa w art. 24.ust. 1 pkt 18 i 20 lub art. 24.ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy, 

jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

4) w przypadku, o którym mowa w art. 24. ust. 1 pkt 21 ustawy, jeżeli nie upłynął okres, na jaki 

został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) w przypadku, o którym mowa w art.24. ust. 1 pkt 22 ustawy, jeżeli nie upłynął okres 

obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

4.10 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art.24. ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub 

ust. 5 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające 

do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 

krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 
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współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom 

lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu 

zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem 

zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie 

zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

4.11 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 

pkt.4.10. 

4.12 W przypadkach, o których mowa w art. 24. ust. 1 pkt 19 ustawy, przed wykluczeniem 

Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego 

udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 

Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 

 

Rozdział 5 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY 
 

5.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale 

4 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą 

następujące oświadczenia i dokumenty: 

5.1.1 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku                   

Nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, 

że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. Oświadczenia te Wykonawca składa zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 

Nr 2 i 3 do SIWZ. 

5.1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia                 

(zał. nr 3 do SIWZ), o którym mowa w pkt 5.1.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców 

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

5.1.3 Wykonawca, który 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 oświadczeniach, o których mowa w pkt 5.1.1. 

5.1.4 zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ - jeżeli 
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Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 

5.2 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu 

oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 

5.3 Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem 

zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących 

oświadczeń lub dokumentów: 

a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz 

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub 

innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

c) 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; 

d) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
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osobami (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ). 

e) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (zgodnie 

ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ); 

f) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  

g) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego 

zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu 

trzeciego o których mowa w pkt. 5.3 lit a-c. 

5.4 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5.3 a-c) składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 

że: 

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz 

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert. 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.4 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. Terminy określone w pkt 5.4 stosuje 

się. 

5.5 Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w 5.1 SIWZ, oświadczeń lub 

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

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 

niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający 
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wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez 

siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia 

wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

5.6 Jeżeli Wykonawca nie złoży 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. 

5.7 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 

w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych 

w art. 22a ustawy lub kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych 

podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę albo te podmioty 

albo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - odpowiednio, 

w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

5.8 Oświadczenia dotyczące Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie i innych 

podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych 

w art. 22a ustawy składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane 

są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zobowiązanie, o którym mowa 

w pkt 4.5.1 i 4.5.4 należy złożyć w formie oryginału. 

5.9 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język 

polski. 

5.10 W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,  

o których mowa w Rozdziale 5 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie 

z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia 

i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. 

5.11 Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania 

dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy 

przez to rozumieć że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) 

osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy/Podmiotu na zasobach 

lub sytuacji, którego Wykonawca polega, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi 

we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy/Podmiotu 

na zasadach lub sytuacji, którego Wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa. 
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5.12 Podpisy Wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób 

pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem 

i nazwiskiem osoby podpisującej. 

5.13 W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych 

muszą się znaleźć podpisy Wykonawcy, według zasad, o których mowa w pkt 5.7, 5.11  i 5.12 oraz 

klauzula „za zgodność z oryginałem". W przypadku dokumentów wielostronicowych, należy 

poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą stronę dokumentu, ewentualnie poświadczenie może 

znaleźć się na jednej ze stron wraz z informacją o liczbie poświadczanych stron. 

5.14 Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 5.11 w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty. 

 

 

Rozdział 6 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium dla żadnej z części zamówienia. 

 

Rozdział 7 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

7.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę (na każdą część). Złożenie więcej niż jednej oferty 

spowoduje  odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

7.2. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.  

7.3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w oparciu o art. 67 ust.1 pkt.7.  

7.4. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

7.5. Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ. 

7.6. Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny. 

7.7. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być 

parafowane przez Wykonawcę. 

7.8. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, 

zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) 

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

7.9. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców 

występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać 

dołączone do oferty. 

7.10. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 

składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski 
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musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 

7.11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

7.12. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone. 

7.13. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub 

parafowana przez Wykonawcę. 

7.14. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 

Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, 

muszą być oznaczone przez Wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji". 

7.15. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób 

zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi 

określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki: 

a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna 

informacja mająca wartość gospodarczą, 

b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 

c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i oddzielone od 

pozostałej (jawnej) części oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 

86 ust. 4 ustawy. 

 

7.16.Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: 

a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 

do SIWZ, 

b) Oświadczenia stanowiące załączniki nr 2 i 3 do SIWZ 

c) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), 

o ile ofertę składa pełnomocnik, 

d) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ – jeżeli 

Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. Z zobowiązania lub innych 

dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie 

i jednoznacznie wynikać w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego 
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podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; - 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. 

e) Załącznik Nr 9- Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

 

7.17.Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający   

zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia 

ofert. 

7.18.Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia: 

a) nazwa, adres, numer telefonu, faksu, adres e-mail wykonawcy, 

b) nazwa i adres Zamawiającego Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., Marszów 50A, 

68-200 Żary 
 

………………………………………………………………………………………………………………......................................... 
 

 

Modernizacja linii do przesiewania stabilizatu 
 

Oferta na  
 
Część 1: Dostawa i montaż taśmociągów (niewłaściwe skreślić) 
 
Część 2: Rozbudowa systemu sterowania w zakresie elektryki i automatyki 
(niewłaściwe skreślić) 

 

 

Nie otwierać przed 28.09.2018 r. przed godziną 11.00 
 

 

………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 

 

 

Rozdział 8  

SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

 

8.1.Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 5 należy złożyć w terminie do dnia 

28.09.2018 r. do godziny 10:30 w siedzibie Zamawiającego w Oferty należy składać w 

siedzibie Zamawiającego – Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., Marszów 50A, 

68-200 Żary, sekretariat. 

8.2.Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty 
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w miejsce wskazane w pkt 8.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. 

8.3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.09.2018 r. o godzinie 11:00 w Zakładzie Zagospodarowania 

Odpadów Sp. z o.o., Marszów 50A, 68-200 Żary, sala edukacyjna. 

8.4.Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, że zamawiający 

otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed upływem terminu 

składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych 

zasad, jak składana oferta, w kopercie oznaczonej jak w pkt 7.16. z dodatkowym oznaczeniem 

„ZMIANA". 

8.5.Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez złożenie 

pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania 

Wykonawcy. 

8.6.Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

8.7.Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej 

http://marszow.pl 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 

8.8.Oferty złożone po terminie, o którym mowa w punkcie 8.1, zostaną niezwłocznie zwrócone 

Wykonawcom po upływie terminu do wniesienia odwołania.  

 

 

Rozdział 9  

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

9.1.Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 

9.2.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

9.3.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 o 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą jest 

dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeśli nie jest 

to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

 

 

http://marszow.pl/
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Rozdział 10  

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

10.1.Cena powinna być wyrażona do dwóch miejsc po przecinku i powinna zawierać wszelkie 

koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

10.2.Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 

10.3.Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 

zgodnie z obowiązującymi przepisami 

10.4.Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. 

10.5.Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia dla zadania, dla którego składana 

jest oferta. 

10.6.Cena oferty należy podać jako ryczałtową uwzględniającą kompleksowe wykonanie 

zamówienia  i zawierającą wszelkie inne składniki wpływające na jej ostateczną wysokość. 

10.7.Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru 

stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ. 

Rozdział 11  

BADANIE OFERT 

11.1.W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert 

11.2.Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę zwróci się do Wykonawcy 

o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny. 

11.3.Zamawiający poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści 

oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

Rozdział 12 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT 
 

12.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących 

kryteriów oceny ofert 
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Lp. Kryterium 

Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość punktów 

jakie może otrzymać oferta 

za dane kryterium 

1 Cena ( C) 60 % 60 pkt 

2 Termin wykonania (T) 40 % 40 pkt 

 

1) Zasady oceny w kryterium „Cena” C 

W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość 

punktów wynikającą z działania: 

            C min 

    C=………….. x 60 pkt 

 C bad 

gdzie: 

  C -  ilość punktów w kryterium cena, 

  C min – cena oferty z najniższą ceną, 

  C bad – cena oferty badanej, 

  55 – wskaźnik stały.  

2) Zasady oceny w kryterium „ Termin wykonania” T 

Punkty za kryterium termin wykonania zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia 

dotyczącego terminu realizacji zadania, będącego przedmiotem postępowania, zawartego w 

formularzu oferty. Komisja dokona oceny poszczególnych ofert w kryterium termin wykonania 

stosując poniższe zasady: 

Dla części 1: 

 do 10 dni od dnia zwarcia umowy – 40 pkt 

 do 15 dni od dnia zwarcia umowy – 20 pkt 

 16 -20 dni od dnia zwarcia umowy – 0 pkt 

Dla części 2: 

 do 10 dni od dnia zakończenia części 1 – 40 pkt 

 do 15 dni od dnia zakończenia części 1 – 20 pkt 

 16 -20 dni od dnia zakończenia części 1 – 0 pkt 

 

Przy ocenie ofert będzie brany pod uwagę termin wykonania wskazany w formularzu oferty 

(w dniach). Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin wykonania krótszy niż 10 dni i dłuższy niż 20 

dni jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ na podstawie art. 89 ust 1 pkt.2. Termin 

wykonania 10 dni jest absolutnym minimum jakie może zaoferować Wykonawca. 
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Rozdział 13 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

13.1.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako           

najkorzystniejsza. 

13.2.O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli 

oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej 

www.marszow.pl 

13.3.Zamawiający zawiadomi Wykonawców o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ustawy, 

po upływie którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. 

 

Rozdział 14 

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

14.1.Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile 

umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

14.2.W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony 

umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania 

każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu 

trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji 

i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek 

z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

 

 

Rozdział 15 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Rozdział 16 

POSTANOWIENIA UMOWY 

16.1.Wzór Umowy stanowią załącznik nr 6 i 6A do SIWZ. 

http://www.marszow.pl/
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16.2.Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, 

na warunkach, o których mowa w pkt 16.1. 

16.3.Dopuszczalne zmiany umowy zostały opisane w załączniku nr 6 i 6A do SIWZ. 

 

Rozdział 17 

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIAN TREŚCI SIWZ 

17.1.Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. 

17.2..Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, 

którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści taką informację na 

własnej stronie internetowej www.marszow.pl od warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert 

17.3.Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Zmianę SIWZ 

zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę 

zmianę na własnej stronie internetowej www.marszow.pl 

17.4.Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający 

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

oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej www.marszow.pl 

17.5.W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, 

jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie 

zamawiającego. 

 

 

Rozdział 18 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI 

 

18.1.Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

18.2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym 

a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 

23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

http://www.marszow.pl/
http://www.marszow.pl/
http://www.marszow.pl/
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usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych 

poniżej. 

18.3.Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

18.4.W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, 

Zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na adres email, podany 

przez Wykonawcę, została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. 

18.5.Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: 

 

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. 

Marszów 50A 

68-200 Żary 

 

18.5.Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:  

- w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych: 

Pani Aldona Stęplowska - Specjalista ds. zamówień publicznych i sprzedaży, e-mail: 

as@marszow.pl  ;  tel. 726-201-106 

- w zakresie merytorycznym: 

Pan Juliusz Półjan– Kierownik Działu Ochrony Środowiska i Technologii 

Pan Wojciech Dronia – Dyrektor ds. inwestycji i rozwoju 

 

Rozdział 19 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

19.1.Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale 

VI ustawy jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

19.2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 

mailto:as@marszow.pl
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Rozdział 20 

RODO 

 

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, str. 1), dalej 

„RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. 

z o.o., Marszów 50A, 68-200 Żary 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  pn.  

Modernizacja linii do przesiewania stabilizatu 

Część 1:  Dostawa i montaż taśmociągów  

Część 2:  Rozbudowa systemu sterowania w zakresie elektryki i automatyki 

Znak sprawy: AS.ZZO.271.5.2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 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. 1579 i 2018), dalej 

„ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

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;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
**

; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
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danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− 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 Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi 

na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 
 
 

Rozdział 21 

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

 

Integralną częścią SIWZ są załączniki: 

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy 

Załącznik Nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

Załącznik Nr 3 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia  

Załącznik Nr 4 - Wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej  

Załącznik Nr 5 i 5A – Opis przedmiotu zamówienia dla części 1 i 2 

Załącznik Nr 6 i 6A – Wzór umowy dla części 1 i 2 

Załącznik Nr 7 - Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

Załącznik Nr 8 – Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 
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Załącznik nr 1 

 

 

 

 

OFERTA 

 
 
 

Składając ofertę w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonym  

w trybie przetargu nieograniczonego pn. Modernizacja linii do przesiewania stabilizatu 

oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ, 

na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy, za łączną kwotę: 

 
 

a) Część 1:  Dostawa i montaż taśmociągów  
 
............................................................................... zł brutto 

słownie złotych: ..............................................................................................................………… 

……………………………………………………………. brutto  

Cena zawiera podatek …….% VAT, w kwocie .............................................zł. 

 

Wykonamy zamówienie w terminie…….dni od dnia zwarcia umowy 

 
 
 

b) Część 2:  Rozbudowa systemu sterowania w zakresie elektryki i automatyki 

 

............................................................................... zł brutto 

słownie złotych: ..............................................................................................................………… 

……………………………………………………………. brutto  

Cena zawiera podatek …….% VAT, w kwocie .............................................zł. 

 

Wykonamy zamówienie w terminie…….dni od dnia zakończenia części 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 
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Oświadczam, że jestem/nie jestem małym /średnim przedsiębiorcą (właściwe podkreślić). 

Wykonawca informuje, że (właściwe zakreślić): 

 wybór oferty nie  będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego. 

 wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

w odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): 

____________________________________________. Wartość towaru/ usług(w zależności 

od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego 

to ___________ zł netto *. 

 

* dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto 

oferty, tj. w przypadku: 

 wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

 mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, 

importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu 

cen ofertowych podatku VAT. 

 

1) Oświadczamy, że: 

1) akceptujemy warunki płatności; 

2) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i załączonej 

dokumentacji i  nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, 

3) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia. 

4) akceptujemy istotne postanowienia umowy  

5) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert, 

6) Udzielamy 12 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia 

 

 

3) W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu  

i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

4) Do oferty dołączono następujące dokumenty: 

1). …………………………………………….. 

2)………………………………………………. 

 

Nazwa i adres WYKONAWCY : 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................. 

NIP .......................................................    

REGON .................................................................. 
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Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

............................................................................................................................................... 

 

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  

...........................................................................................................................  

numer telefonu: (**) ………………. 

e-mail    ................................................................................................ 

 

 

 

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.                 

........................................................................ 
Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli imieniu   

              Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 
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Załącznik nr 2  

 

 

Wykonawca: 

……………………………………………

…………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………

…………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 

 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja linii do 

przesiewania stabilizatu 

Część 1: Dostawa i montaż taśmociągów 
Część 2: Rozbudowa systemu sterowania w zakresie elektryki i automatyki 
 
prowadzonego przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w  Rozdziale 4 ust. 4.2.2. i 4.2.3. 

 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  
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Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez zamawiającego w Rozdziale 4 ust. 4.2.2. i 4.2.3. polegam na zasobach 

następującego/ychpodmiotu/ów: 

………………………………………………………………………...………… 

…………………………………………………………………………………………………….……

……………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 
 

 

Załącznik nr 3  

 
 

Wykonawca: 
………………………………………………

……………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
………………………………………………

……………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja linii do 

przesiewania stabilizatu 

Część 1: Dostawa i montaż taśmociągów 
Część 2: Rozbudowa systemu sterowania w zakresie elektryki i automatyki 
 

prowadzonego przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

      art. 24 ust. 5 pkt 1-8 ustawy Pzp  . 

 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. …………. ustawy Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie 

oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem 

następujące środki naprawcze:………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………..……………...

……...........…………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………… 

……...........…………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.: ………………………………………………….……………………… (podać pełną 

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)nie podlega/ją wykluczeniu  

z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 
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ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….……(podać pełną nazwę/firmę, 

adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu  

z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 

 

 

………………………………….., dnia …………………. 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

My niżej podpisani: 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….... 

działając w imieniu i na rzecz:  

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja linii do przesiewania stabilizatu 

Część 1: Dostawa i montaż taśmociągów 
Część 2: Rozbudowa systemu sterowania w zakresie elektryki i automatyki 
 

prowadzonego przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., oświadczam, co następuje: 

 

- oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229)* 

 

- oświadczamy, że należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229)*, co podmioty wymienione poniżej (należy podać nazwy i adresy 

siedzib)* 
 

Lp. Nazwa (firma) Adres siedziby 

1   

2   

3   

 

 

............................................................. 
podpis osoby upoważnionej doreprezentowania wykonawcy 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

 

 

UMOWA NR ZZO.272…...2018 

 

w dniu .............................. w Marszowie pomiędzy:     

Zakładem Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. z siedzibą w Marszowie 50A, 68-200 

Żary, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, 

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS: 0000297754, 

NIP 9282010639, Regon 080226740, reprezentowaną przez:  

 

Jacek Połomka – Prezes Zarządu 

- zwanym dalej Zamawiającym, 

a  

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………… 

 

zwanym dalej Wykonawcą 

, została zawarta umowa następującej treści: 

 

Niniejszą umowę zawarto w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie 

publiczne w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem ustawy z 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) zgodnie ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia oraz złożoną ofertą, która stanowi integralną część niniejszej umowy. 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą 

na kompleksowym wykonaniu zadania pn. Modernizacja linii do przesiewania stabilizatu 

Część 1: Dostawa i montaż taśmociągów  na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. 
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z o.o., Marszów 50A, 68-200 Żary. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje prace związane z dostawą i montażem taśmociągów. 

Szczegółowy opis zamówienia została określony w opisie przedmiotu zamówienia 

stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 

§ 2 

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za całokształt, w tym: za przebieg i terminowe wykonanie 

zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi - określonymi dla 

przedmiotu zamówienia, spełnienie innych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów 

prawa.  

2. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązany jest również do wykonania wszelkich 

robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania zaplecza montażu, organizacji placu 

montażu, przywrócenia terenu i nawierzchni przyległych do stanu poprzedniego oraz innych 

czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca oświadcza, że Zamawiający przekazał mu wszystkie dokumenty niezbędne 

do wykonania zamówienia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zlecone prace montażowe zgodnie z opisem zawartym 

w niniejszej umowie oraz zgodnie z: 

a) dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego i warunkami technicznymi wynikającymi 

z obowiązujących przepisów; 

b) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm przenoszących europejskie 

normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku uwzględnia w kolejności: europejskie aprobaty 

techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, normy międzynarodowe lub inne techniczne systemy 

odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne. 

5. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu 

umowy w sposób nie naruszający interesów Zamawiającego, użytkownika i osób trzecich; 

6. Zakres świadczonych przez Wykonawcę prac jest taki, jak określono go w niniejszej umowie 

i musi zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego aby, przedmiot 

umowy osiągnął wymagane cele. 

7. Wykonawca jest uprawniony do wykonania przedmiotu umowy osobiście bez udziału 

podwykonawcy. Wykonawca wykonujący zakres prac zobowiązany jest  do zatrudnienia osób 

wykonujących zadanie na podstawie umowy o pracę. 
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8. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.7 czynności. 

9. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

10. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

osób wykonujących wskazane ust. 7 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby 

tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy. Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. 

w szczególności  bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje 

takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 

możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów 

o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
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zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, 

zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 3 

1. Rozpoczęcie prac określonych w § 1 umowy ustala się na dzień podpisania niniejszej umowy. 

2. Projekt wykonawczy Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy. 

3. Teren przeznaczony pod montaż omawianej instalacji zostanie przekazany Wykonawcy 

po podpisaniu umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie ………. 

W tym terminie musi być podpisany protokół odbioru końcowego, bez uwag. 

5. Za dzień zakończenia wykonania usługi Strony ustalają dzień zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru końcowego.  

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się zagospodarować przekazany teren i jego zaplecze, łącznie 

z wyposażeniem w urządzenia na swój koszt oraz strzec bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących 

się na tym terenie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczyć przekazany teren z zapleczem. 

3. W czasie realizacji umowy Wykonawca będzie utrzymywał teren prowadzenia prac w czystości 

i w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz na bieżąco będzie usuwał wszelkie zbędne 

urządzenia, materiały , odpady oraz nieczystości. 

4. W czasie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującej przedmiot 

zamówienia.  

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie siedziby 

Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia wynikające z jego własnych działań i zaniechań 

jak również z działań i zaniechań jego pracowników.  

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia będącego w posiadaniu Zamawiającego 

Wykonawca zobowiązuje się do jego naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego 

na własny koszt. 

7. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy 

sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu 
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czystości i porządku w gminach. Wywóz odpadów odbywa się na koszt Wykonawcy. 

§ 5 

Po zrealizowaniu zadnia będącego przedmiotem umowy Wykonawca dokona jego rozruchu 

technologicznego z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, wykona wszystkie niezbędne próby,  

w tym próby  na sucho oraz próby wydajności, przeszkoli delegowanych pracowników 

Zamawiającego  przekaże niezbędne atesty, karty gwarancyjne  na dostarczone urządzenia  oraz 

instrukcje obsługi. 

§ 6 

1. Po przeprowadzeniu pozytywnego rozruchu i uzyskaniu pozytywnych wyników prób 

Wykonawca zgłosi przedmiot umowy do odbioru.  

2. Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć  w czynnościach odbioru końcowego oraz usunąć 

stwierdzone wady.  

3. Wykonawca odpowiada za przedmiot umowy do czasu protokolarnego odbioru końcowego. 

4. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego stwierdzone zostaną wady to Zamawiającemu przysługuję 

następujące  uprawnienia:  

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający odmówi odbioru zamówienia do czasu 

usunięcia wad  

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający może: 

 a/ jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem  

   –obniżyć wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiedni do utraconej wartości  

   użytkowej, estetycznej i technicznej  

 b/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy lub jego części  

    zgodnie z jego przeznaczeniem  - żądać wykonania przedmiotu umowy lub jego  

     części  po raz drugi na koszt wykonawcy lub odstąpić od umowy.  

 Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia usunięcia wad na koszt Wykonawcy 

w przypadku odmowy ich usunięcia przez Wykonawcę. 

 

§ 7 

1. Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  przysługuje  Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe:  

………………….. brutto 

słownie złotych: ………………………. brutto  

Cena zawiera podatek 23% VAT, w kwocie  ………………. zł 
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2. Podstawę do wystawienia faktury stanowi załączony do faktury oryginał protokołu odbioru 

końcowego,  potwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli Stron.  

3. Zamawiający dokona zapłaty faktury w terminie 21 dni licząc od daty ich doręczenia wraz 

z  dokumentami rozliczeniowymi. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia 

rachunku Zamawiającego. 

4. Płatności będą realizowane w walucie polskiej. 

§ 8 

1. Termin gwarancji i rękojmi biegnie od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.  

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres 

12 miesięcy, z wyjątkiem urządzeń, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji. 

Okres rękojmi ustala się jako równy okresowi gwarancji. 

3. Gwarancja obejmuje: 

a) przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej 

gwarancji; 

b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży, 

jak też ujawnionych w okresie gwarancji; 

c) w okresie gwarancji koszty związane z zapewnieniem i wymianą części zamiennych ponosi 

Wykonawca, natomiast koszty materiałów eksploatacyjnych i części zużywających się zostaną 

poniesione przez Zamawiającego; 

4. Przegląd przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji jest dokonywany przez Zamawiającego 

z udziałem Wykonawcy w formie protokólarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez 

Wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi za wady fizyczne. Dopuszcza 

się dokonanie odbioru bez udziału Wykonawcy. 

5. Wykonawca zapewnia serwis przedmiotu umowy na zasadach: 

- bezpłatny serwis gwarancyjny- naprawy realizowane będą w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia 

awarii przez Zamawiającego, czas dostępności serwisu 5 dni w tygodniu w godzinach od 8.00 

do 15.00. 

- czas reakcji  do 24 godzin od otrzymania zgłoszenia.  

6. Wykonawca zapewnia odpłaty serwis pogwarancyjny realizowany osobiście przez Wykonawcę 

lub wskazany inny podmiot na ternie w Polski zawodowo trudniący się obsługa serwisową maszyn 

i urządzeń będących przedmiotem niniejszej umowy.  
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§ 9 

1. Zamawiający, w sytuacji stwierdzenia w okresie gwarancji ewentualnych wad w wykonanym 

przedmiocie umowy, obowiązany jest do przedłożenia Wykonawcy, najpóźniej w ciągu 30 dni 

od dnia ich ujawnienia, stosownej reklamacji wraz terminem usunięcia. 

2. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad lub awarii w podanym terminie, Zamawiający 

może powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz bez utraty 

gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. 

3. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu Kodeksu cywilnego, 

z zastrzeżeniem, że w wypadku urządzeń dostarczonych przez producenta Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć dokumenty gwarancyjne tego producenta w dacie odbioru końcowego, 

jako załącznik do protokołu tego odbioru. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w  § 8 

ust. 1 i ust. 2, jeżeli wniósł reklamację przed upływem tego terminu 

§ 10 

1. Za opóźnienia w zakończeniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia określonego § 7 ust. 1 umowy, za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub awarii w okresie 

gwarancyjnym Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% wartości 

wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczonej 

od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub awarii. 

3. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę umowy w sposób zgodny z postanowieniami 

niniejszej umowy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, normami i warunkami 

określonymi prawem Zamawiający ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości 5% 

wartości wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy. 

4. Wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% wartości wynagrodzenia określonego w § 7 

ust. 1 umowy. 

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących wskazane w §2 ust.7 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci 

obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 2000 złotych za każdy 

stwierdzony przypadek naruszenia wymogu zatrudnienia osób  na umowę o pracę.  
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6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych  z wynagrodzenia Wykonawcy 

naliczonego na podstawie wystawionej faktury; 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przekraczającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

§ 11 

      

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego ogół praw autorskich do rozporządzania i korzystania  

z dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę zgodnie z niniejszą umową, o której mowa w § 3 

pkt. 2 niniejszej umowy.  

2. Z tytułu przeniesienia praw autorskich Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe 

wynagrodzenie poza wynagrodzeniem określonym w niniejszej umowie.  

3. Przejście na Wykonawcę autorskich praw, o których mowa w pkt. 1 następuje z dniem wydania 

dokumentacji. 

§ 12 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia z tytułu 

wykonania zrealizowanej umowy. 

2. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 

przypadkach: 

a) w przypadku niewykonywania przez Wykonawcę umowy w sposób zgodny z postanowieniem 

niniejszej umowy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz warunkami określonymi 

prawem; 

b) ogłoszenia upadłości Wykonawcy; 

3. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z wyżej wymienionych powodów uważa 

się, że odstąpienie od umowy nastąpiło z winy Wykonawcy. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczeni i powinno zawierać uzasadnienie. 

§ 13 

1.  Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji 

zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści 
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umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 

dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może 

spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia 

Wykonawcy Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca. 

2.  Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w sytuacji, kiedy nastąpi ustawowa 

zmiana stawki VAT. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca. Zmiana 

wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej 

podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta spowoduje zmianę wynagrodzenia Wykonawcy 

brutto i nie wpłynie na termin wykonania prac. Kwota netto wynagrodzenia pozostanie bez zmian. 

3.  Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w sytuacji, kiedy nastąpi ustawowa 

zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

4.  Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w sytuacji, kiedy nastąpi ustawowa 

zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

5. Zmiana ostatecznego terminu wykonania z uwagi na przesunięcie terminu udostępnienia 

Wykonawcy obiektu lub wstrzymania prac z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. Zmiana 

ta nie wpłynie na wysokość wynagrodzenia.  

§ 14 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego, jeśli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

2. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się 

rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie 

rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego. 

3. Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

4. Integralną częścią niniejszej umowy są: oferta Wykonawcy i SIWZ wraz z załącznikami. 

 

 

WYKONAWCA                                    ZAMAWIAJĄC 

 



 

41 
 

Załącznik nr 6A do SIWZ 

 

 

 

UMOWA NR ZZO.272…...2018 

 

w dniu .............................. w Marszowie pomiędzy:     

Zakładem Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. z siedzibą w Marszowie 50A, 68-200 

Żary, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, 

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS: 0000297754, 

NIP 9282010639, Regon 080226740, reprezentowaną przez:  

 

Jacek Połomka – Prezes Zarządu 

- zwanym dalej Zamawiającym, 

a  

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………… 

 

zwanym dalej Wykonawcą 

, została zawarta umowa następującej treści: 

 

Niniejszą umowę zawarto w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie 

publiczne w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem ustawy z 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) zgodnie ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia oraz złożoną ofertą, która stanowi integralną część niniejszej umowy. 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą 

na kompleksowym wykonaniu zadania pn. Modernizacja linii do przesiewania 

stabilizatu - Część 2 rozbudową systemu sterowania w zakresie elektryki i 

automatyki na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., Marszów 50A, 

68-200 Żary. 
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2. Przedmiot zamówienia obejmuje prace związane z rozbudową systemu sterowania w zakresie 

elektryki i automatyki. Szczegółowy opis zamówienia została określony w opisie przedmiotu 

zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 

§ 2 

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za całokształt, w tym: za przebieg i terminowe wykonanie 

zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi - określonymi dla 

przedmiotu zamówienia, spełnienie innych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów 

prawa.  

2. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązany jest również do wykonania wszelkich 

robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania zaplecza montażu, organizacji placu 

montażu, przywrócenia terenu i nawierzchni przyległych do stanu poprzedniego oraz innych 

czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca oświadcza, że Zamawiający przekazał mu wszystkie dokumenty niezbędne 

do wykonania zamówienia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zlecone prace montażowe zgodnie z opisem zawartym 

w niniejszej umowie oraz zgodnie z: 

a) dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego i warunkami technicznymi wynikającymi 

z obowiązujących przepisów; 

b) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm przenoszących europejskie 

normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku uwzględnia w kolejności: europejskie aprobaty 

techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, normy międzynarodowe lub inne techniczne systemy 

odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne. 

5. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu 

umowy w sposób nie naruszający interesów Zamawiającego, użytkownika i osób trzecich; 

6. Zakres świadczonych przez Wykonawcę prac jest taki, jak określono go w niniejszej umowie 

i musi zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego aby, przedmiot 

umowy osiągnął wymagane cele. 

7. Wykonawca jest uprawniony do wykonania przedmiotu umowy osobiście bez udziału 

podwykonawcy. Wykonawca wykonujący zakres prac zobowiązany jest  do zatrudnienia osób 

wykonujących zadanie na podstawie umowy o pracę. 
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8. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.7 czynności. 

9. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

10. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

osób wykonujących wskazane ust. 7 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby 

tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy. Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. 

w szczególności  bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje 

takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 

możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów 

o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
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zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, 

zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 3 

1. Rozpoczęcie prac określonych w § 1 umowy ustala się na dzień zakończenia części 1. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy posiadaną dokumentację w dniu podpisania umowy. 

3. Teren przeznaczony pod montaż omawianej instalacji zostanie przekazany Wykonawcy 

po podpisaniu umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie ………. 

W tym terminie musi być podpisany protokół odbioru końcowego, bez uwag. 

5. Za dzień zakończenia wykonania usługi Strony ustalają dzień zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru końcowego.  

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się zagospodarować przekazany teren i jego zaplecze, łącznie 

z wyposażeniem w urządzenia na swój koszt oraz strzec bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących 

się na tym terenie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczyć przekazany teren z zapleczem. 

3. W czasie realizacji umowy Wykonawca będzie utrzymywał teren prowadzenia prac w czystości 

i w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz na bieżąco będzie usuwał wszelkie zbędne 

urządzenia, materiały , odpady oraz nieczystości. 

4. W czasie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującej przedmiot 

zamówienia.  

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie siedziby 

Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia wynikające z jego własnych działań i zaniechań 

jak również z działań i zaniechań jego pracowników.  

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia będącego w posiadaniu Zamawiającego 

Wykonawca zobowiązuje się do jego naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego 

na własny koszt. 

7. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy 

sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu 
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czystości i porządku w gminach. Wywóz odpadów odbywa się na koszt Wykonawcy. 

§ 5 

Po zrealizowaniu zadnia będącego przedmiotem umowy Wykonawca dokona jego rozruchu 

technologicznego z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, wykona wszystkie niezbędne próby,  

w tym próby  na sucho oraz próby wydajności, przeszkoli delegowanych pracowników 

Zamawiającego  przekaże niezbędne atesty, karty gwarancyjne  na dostarczone urządzenia  oraz 

instrukcje obsługi. 

§ 6 

1. Po przeprowadzeniu pozytywnego rozruchu i uzyskaniu pozytywnych wyników prób 

Wykonawca zgłosi przedmiot umowy do odbioru.  

2. Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć  w czynnościach odbioru końcowego oraz usunąć 

stwierdzone wady.  

3. Wykonawca odpowiada za przedmiot umowy do czasu protokolarnego odbioru końcowego. 

4. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego stwierdzone zostaną wady to Zamawiającemu przysługuję 

następujące  uprawnienia:  

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający odmówi odbioru zamówienia do czasu 

usunięcia wad  

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający może: 

 a/ jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem  

   –obniżyć wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiedni do utraconej wartości  

   użytkowej, estetycznej i technicznej  

 b/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy lub jego części  

    zgodnie z jego przeznaczeniem  - żądać wykonania przedmiotu umowy lub jego  

     części  po raz drugi na koszt wykonawcy lub odstąpić od umowy.  

 Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia usunięcia wad na koszt Wykonawcy 

w przypadku odmowy ich usunięcia przez Wykonawcę. 

 

§ 7 

1. Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  przysługuje  Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe:  

………… zł brutto 

słownie złotych……………………….. brutto  

Cena zawiera podatek 23% VAT, w kwocie  …………….. zł 
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2. Podstawę do wystawienia faktury stanowi załączony do faktury oryginał protokołu odbioru 

końcowego,  potwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli Stron.  

3. Zamawiający dokona zapłaty faktury w terminie 21 dni licząc od daty ich doręczenia wraz 

z  dokumentami rozliczeniowymi. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia 

rachunku Zamawiającego. 

4. Płatności będą realizowane w walucie polskiej. 

§ 8 

1. Termin gwarancji i rękojmi biegnie od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.  

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres 

12 miesięcy, z wyjątkiem urządzeń, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji. 

Okres rękojmi ustala się jako równy okresowi gwarancji. 

3. Gwarancja obejmuje: 

a) przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej 

gwarancji; 

b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży, 

jak też ujawnionych w okresie gwarancji; 

c) w okresie gwarancji koszty związane z zapewnieniem i wymianą części zamiennych ponosi 

Wykonawca, natomiast koszty materiałów eksploatacyjnych i części zużywających się zostaną 

poniesione przez Zamawiającego; 

4. Przegląd przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji jest dokonywany przez Zamawiającego 

z udziałem Wykonawcy w formie protokólarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez 

Wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi za wady fizyczne. Dopuszcza 

się dokonanie odbioru bez udziału Wykonawcy. 

5. Wykonawca zapewnia serwis przedmiotu umowy na zasadach: 

- bezpłatny serwis gwarancyjny- naprawy realizowane będą w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia 

awarii przez Zamawiającego, czas dostępności serwisu 5 dni w tygodniu w godzinach od 8.00 

do 15.00. 

- czas reakcji  do 24 godzin od otrzymania zgłoszenia.  

6. Wykonawca zapewnia odpłatny serwis pogwarancyjny realizowany osobiście przez Wykonawcę 

lub wskazany inny podmiot na ternie w Polski zawodowo trudniący się obsługa serwisową maszyn 

i urządzeń będących przedmiotem niniejszej umowy.  
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§ 9 

1. Zamawiający, w sytuacji stwierdzenia w okresie gwarancji ewentualnych wad w wykonanym 

przedmiocie umowy, obowiązany jest do przedłożenia Wykonawcy, najpóźniej w ciągu 30 dni 

od dnia ich ujawnienia, stosownej reklamacji wraz terminem usunięcia. 

2. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad lub awarii w podanym terminie, Zamawiający 

może powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz bez utraty 

gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. 

3. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu Kodeksu cywilnego, 

z zastrzeżeniem, że w wypadku urządzeń dostarczonych przez producenta Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć dokumenty gwarancyjne tego producenta w dacie odbioru końcowego, 

jako załącznik do protokołu tego odbioru. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w  § 8 

ust. 1 i ust. 2, jeżeli wniósł reklamację przed upływem tego terminu 

§ 10 

1. Za opóźnienia w zakończeniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia określonego § 7 ust. 1 umowy, za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia wynikający z winy Wykonawcy. 

2. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub awarii w okresie 

gwarancyjnym Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% wartości 

wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczonej 

od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub awarii. 

3. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę umowy w sposób zgodny z postanowieniami 

niniejszej umowy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, normami i warunkami 

określonymi prawem Zamawiający ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości 5% 

wartości wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy. 

4. Wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% wartości wynagrodzenia określonego w § 7 

ust. 1 umowy. 

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących wskazane w §2 ust.7 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci 

obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 2000 złotych za każdy 

stwierdzony przypadek naruszenia wymogu zatrudnienia osób  na umowę o pracę. 
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6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych  z wynagrodzenia Wykonawcy 

naliczonego na podstawie wystawionej faktury; 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przekraczającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

§ 11 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego ogół praw autorskich do rozporządzania i korzystania  

z dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę zgodnie z niniejszą umową. 

2. Z tytułu przeniesienia praw autorskich Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe 

wynagrodzenie poza wynagrodzeniem określonym w niniejszej umowie.  

3. Przejście na Wykonawcę autorskich praw, o których mowa w pkt. 1 następuje z dniem wydania 

dokumentacji. 

§ 12 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia z tytułu 

wykonania zrealizowanej umowy. 

4. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 

przypadkach: 

a) w przypadku niewykonywania przez Wykonawcę umowy w sposób zgodny z postanowieniem 

niniejszej umowy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz warunkami określonymi 

prawem; 

b) ogłoszenia upadłości Wykonawcy; 

5. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z wyżej wymienionych powodów uważa 

się, że odstąpienie od umowy nastąpiło z winy Wykonawcy. 

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczeni i powinno zawierać uzasadnienie. 

§ 13 

1.  Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji 

zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści 

umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 

dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może 
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spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia 

Wykonawcy Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca. 

2.  Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w sytuacji, kiedy nastąpi ustawowa 

zmiana stawki VAT. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca. Zmiana 

wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej 

podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta spowoduje zmianę wynagrodzenia Wykonawcy 

brutto i nie wpłynie na termin wykonania prac. Kwota netto wynagrodzenia pozostanie bez zmian. 

3.  Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w sytuacji, kiedy nastąpi ustawowa 

zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

4.  Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w sytuacji, kiedy nastąpi ustawowa 

zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

5. Zmiana ostatecznego terminu wykonania z uwagi na przesunięcie terminu udostępnienia 

Wykonawcy obiektu lub wstrzymania prac z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. Zmiana 

ta nie wpłynie na wysokość wynagrodzenia.  

§ 14 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego, jeśli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

2. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się 

rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie 

rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego. 

3. Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

4. Integralną częścią niniejszej umowy są: oferta Wykonawcy i SIWZ wraz z załącznikami. 

 

 

WYKONAWCA                                    ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 7 

 
 
 
        

 

    

Wykaz osób 
 
 

 

Lp 

 

Nazwisko i imię 

Funkcja w 

realizacji 

zamówienia 

Zakres i okres 

doświadczenia 

Opis posiadanych 

kwalifikacji 

zawodowych/ Rodzaj 

uprawnień 

 

Podstawa dysponowania 

osobami 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

Oświadczam, że osoby wskazane w powyższym wykazie, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia. 
 
 
......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _   

                                                                                      ............................................................................. 
     Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik nr 8 

OŚWIADCZENIE  

w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych  

w art. 13 lub art. 14 RODO 
 
 
 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
1)

 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. pn. Modernizacja 

linii do przesiewania stabilizatu 

Część 1: Dostawa i montaż taśmociągów 
Część 2: Rozbudowa systemu sterowania w zakresie elektryki i automatyki 
 

prowadzonego przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., oświadczam, co następuje: 

 

 

 

 

......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _   

 

                                                                                     ............................................................................. 
     Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 

 

 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 

(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

 


