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CZĘŚĆ I   
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego. 

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 
Adres: 85-862 Bydgoszcz ul. E. Petersona 22 
POLSKA 
NIP 953-255-97-41, Regon 340378577, BDO 000010322  
tel.: + 48 (52) 522 20 58  
e-mail: biuro@pronatura.bydgoszcz.pl 
www.pronatura.bydgoszcz.pl 
Niniejsze zamówienie dotyczy wyboru Wykonawcy dla zadania pn. „Modernizacja instalacji 

waloryzacji żużli.” 

 
 
Zamówienie niniejsze stanowi zamówienie o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty euro, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym wydanym na podstawie                  
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r.                     
poz. 1843). 
 

2. Tryb udzielania zamówienia. 
        

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), 
w dalszej części niniejszej SIWZ zwanej PZP. 
2.2. SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.pronatura.bydgoszcz.pl od dnia 
publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert. 
2.3. Językiem postępowania o udzielenie zamówienia jest język polski. Cała korespondencja 
wymieniana pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym prowadzona będzie w języku polskim. 

 

3. Zamówienia, o których mowa w  art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 PZP 

Zamawiający nie  przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w  art. 67 ust. 1 pkt 6  i 7 PZP. 

 

4. Umowy ramowe i aukcje elektroniczne  

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani przeprowadzenia aukcji elektronicznej.  
 

5. Oferty wariantowe i częściowe 

5.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 
5.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

6. Termin realizacji zamówienia 

6.1. Termin realizacji zamówienia:  Rozpoczęcie prac w ciągu tygodnia od podpisania umowy.  
Realizacja całego zadania  - 12 tygodni od daty zawarcia umowy. 

7. Użyte skróty: 

1) PZP- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) 

http://www.pronatura.bydgoszcz.pl/
http://www.pronatura.bydgoszcz.pl/
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2) Rozporządzenie- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126 ze zm.). 

8. Dopuszczalność rozwiązań równoważnych do wskazywanych przez Zamawiającego 

Wszelkie użyte w niniejszej SIWZ i załącznikach do niej nazwy własne, normy, aprobaty, specyfikacje 
techniczne, systemy referencji technicznych, wymagane certyfikaty itp., w tym nazwy handlowe, 
oznaczenia lub znaki towarowe, patenty, określenia pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu 
charakteryzujące produkt lub usługę dostarczane przez konkretnego wykonawcę, a które mogły 
pojawić się w SIWZ  i załącznikach do niej, stanowią jedynie przykłady zastosowań lub wymagań 
i należy rozumieć je każdorazowo jak opatrzone dopiskiem „lub równoważne”.  

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest 
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego. 

 
9. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę. 
 
9.1 Zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wszędzie tam, gdzie wykonywanie czynności 
wynikających z SIWZ i zał. do SIWZ, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, polega 
na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976r. – 
Kodeks pracy (dalej KP, tekst jedn. Dz. U. z 2019r, poz. 1040). Przedmiotowy wymóg dotyczy: 
osób wykonujących czynności montażowe, instalacyjne. 
Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy 
zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które 
wykonują prace w sposób określony w art. 22 §1 KP.  

9.2. Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w pkt 9.1 czynności polegać będzie 
na: 

1) na etapie składania ofert - Wykonawca składa oświadczenie w formularzu ofertowym, 
2) na etapie realizacji umowy – zgodnie z postanowieniami wzoru umowy, stanowiącego 

załącznik do SIWZ.  
9.3. Uprawnienia Zamawiającego odnośnie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których 

mowa w art. 29 ust. 3 PZP oraz sankcje z tytułu niespełniania tych wymagań zawarte są we 
wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ.  

 

CZĘŚĆ II   
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja instalacji waloryzacji żużli poprzez wykonanie 

instalacji do separacji metali nieżelaznych w zakresie i na warunkach określonych w załączniku nr 

1 do SIWZ.  

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:  
1) Wykonanie projektu technicznego modernizacji instalacji waloryzacji żużli oraz  

wykonanie instalacji do separacji metali nieżelaznych,  
2) Wykonanie modernizacji instalacji waloryzacji żużli poprzez m.in :  

a) dostawę i montaż separatora magnetycznego,  
b) dostawę i montaż separatora wirowo-prądowego, 
c) dostawę i montaż przenośnika odprowadzającego oczyszczony z metali żużel, 
d) wykonanie podestów obsługowych separatora magnetycznego oraz wirowo-

prądowego wraz z konstrukcją pod oba separatory  

3) przeszkolenie personelu Zamawiającego, 
4) wykonanie instrukcji zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, 



 

 

4 

5) przeprowadzenie rozruchu (testów). 
 

3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  
4. Nazwa i kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień. 

 

KOD CPV Nazwa 

45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych 

71327000-6 Usługi projektowania konstrukcji nośnych 

45259900-6 Modernizacja zakładów 

5. Zamawiający zaprasza Wykonawców na wizję lokalną w celu zapoznania się z miejscem 
planowanej inwestycji w dniu 01.12.2020 r. o godz. 1100. Miejsce spotkania ul. Petersona 22, 
hol wejściowy w budynku administracyjnym Zgodnie z art. 9a ust. 2 PZP złożenie oferty 
możliwe jest tylko po uprzednim odbyciu wizji lokalnej.  Uczestnicy powinni zachować reżim 
sanitarny tj. używać maseczek ochronnych.  

 CZĘŚĆ III 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 PZP 
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 

 

1. Warunki udziału w postępowaniu. Podstawy wykluczenia 

1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ na poziomie 
wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt 1.2. oraz 
niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 
ust. 1 lub z przyczyn, wskazanych  w pkt 1.4 niniejszej SIWZ w zw. z art. 24 ust. 5 PZP. 
 

1.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów. 
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.  
 

2) zdolności technicznej lub zawodowej.  
Na potwierdzenie spełniania ww. warunku Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien 
złożyć wykaz potwierdzający wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 
minimum 2 usług, z których każda polegała na dostawie i montażu separatora metali 
nieżelaznych oraz separatora ferromagnetyków.  
Zamawiający dopuszcza wykazanie się w/w doświadczeniem w ramach oddzielnych 
zamówień (usług).  

 
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawca ubiegający się o niniejsze 
zamówienie, musi wykazać się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w której suma 
gwarancyjna wynosi co najmniej 200.000,00 zł. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić 
trwałość ubezpieczenia przez cały okres związania umową.  
Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonych dokumentów. 

  
1.3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków.  
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1) Warunki wymagane od Wykonawców sprawdzane będą na podstawie złożonych wraz                      
z ofertą oraz na wezwanie Zamawiającego dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą 
„spełnia – nie spełnia”. Wykonawca musi spełniać wszystkie warunki wymagane przez 
Zamawiającego.  

2) Niespełnienie lub niewykazanie spełnienia któregokolwiek warunku lub braku podstaw do 
wykluczenia będzie przyczyną wykluczenia Wykonawcy i uznania jego oferty za odrzuconą. 

3) Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów zobowiązany jest 
udowodnić, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.   

4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego:  
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, 
o których mowa w niniejszej SIWZ. 

5) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Zamawiający 
zastrzega, że w przypadku, w którym Wykonawca polega na zdolnościach podmiotu 
trzeciego w odniesieniu do warunku zdolności technicznej i zawodowej w części 
obejmującej doświadczenie Wykonawcy, wymaganym doświadczeniem powinien 
legitymować się samodzielnie Wykonawca albo podmiot trzeci. Wykonawca, który polega 
na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z 
podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

6) W przypadku kwot wykazywanych w walutach obcych do obliczania przychodu, wartości 
wykonywanych dostaw, posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej 
należy przyjąć średni kurs NBP obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia 
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Taki sam kurs Zamawiający przyjmie 
przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych potwierdzających spełnienie 
warunków SIWZ. 
 

1.4. Podstawy wykluczenia  

 
Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawców z udziału w postępowaniu w następujących 
przypadkach spośród określonych w art. 24 ust. 5 PZP: 

1) jeżeli w stosunku do Wykonawcy 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 (t. jedn. Dz.U. z 2019 r., 243 ze 
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 (t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.); 

 

2.   Wykonawcy występujący wspólnie 
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Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia 

1) W przypadku złożenia wspólnej oferty przez oddzielne podmioty, współubiegający się  
o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu  
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 

2) Warunki z art. 22 ust. 1 PZP określone przez Zamawiającego w Cz. III ust. 1 pkt 1.2. SIWZ 
mogą spełniać łącznie, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do warunku zdolności 
technicznej i zawodowej w części obejmującej doświadczenie Wykonawcy co najmniej 
jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinien 
samodzielnie legitymować się wymaganym doświadczeniem natomiast żaden z nich nie 
może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 PZP ani art. 24 ust. 5 PZP w 
zakresie, w jakim wynika to z części III pkt 1.4 niniejszej SIWZ.  

3) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie 
uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są 
zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne pisemne porozumienie (umowę) 
zawierające w swojej treści uregulowanie współpracy tych Wykonawców na potrzeby 
niniejszego postępowania. 

 

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału                             
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

1) Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 
w zakresie wskazanym  w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą 
stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. 

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, 
o którym mowa w pkt 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia. 

3) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w 
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 
zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1. 

4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się 
na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach 
w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1. 

5) 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) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

a. W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający wezwie do 
przedłożenia:  

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 

b. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy, Zamawiający wezwie do 
przedłożenia:  
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- potwierdzenia, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.  

   Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów 
dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez 
zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób 
potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w 
postępowaniu lub kryterium selekcji.  

c. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wezwie do przedłożenia: 
- wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, 
oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a 
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w 
stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

b) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22a PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami                  
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 
zasobów, Zamawiający wezwie do przedłożenia dokumentów, które określają                            
w szczególności:  

a. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  

b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia publicznego;  

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

d. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą. 

c) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania z przyczyn, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 PZP Zamawiający wezwie do przedłożenia dotyczących 
odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców ubiegających się o wspólne udzielenie 
zamówienia, podmiotu, o którym mowa w art. 22a PZP a na zdolnościach lub sytuacji 
którego polega Wykonawca, lub podwykonawcy, nie będącego podmiotem, o którym 
mowa w art. 22a PZP: 

a. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku 
wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub 
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

d) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania z przyczyn, o których 
mowa w części III.1.4. niniejszej SIWZ w zw. z art. 24 ust. 5 PZP: 
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Zamawiający wezwie do przedłożenia dotyczących odpowiednio Wykonawcy, 
Wykonawców ubiegających się o wspólne udzielenie zamówienia, podmiotu,                                 
na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca, o którym mowa w art. 22a PZP, 
lub podwykonawcy, nie będącego podmiotem, o którym mowa w art. 22a PZP  

a. 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 części III pkt 1.4 
ppkt 1) niniejszej SIWZ. 

6) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 
o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z innymi 
Wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia.  

7) W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia. 

8) Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP i części III niniejszej SIWZ, lub innych dokumentów 
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty 
są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, 
zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym 
przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP.  

9) Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym na 
zasadach wynikających z art. 26 ust. 3a PZP. 

10) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do 
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, 
a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 
dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  

4. Wykonawcy mający siedzibę zagranicą 
 
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w części III ust. 3: 
a) pkt 5d) lit. a. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

 
2) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w pkt. 1, 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 
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miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 1 dotyczące terminu wystawienia 
dokumentów stosuje się odpowiednio. 

 
CZĘŚĆ  IV   

ZASADY PRZYGOTOWANIA OFERTY  I OBLICZENIA CENY 

1. Opis sposobu przygotowania oferty - wymogi formalne 

1.1. Oferta powinna zawierać: 
1) Formularz oferty napisany zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ wraz 

ze wszystkimi załącznikami, o których mowa w pkt 2 .                   
2) Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w załącznikach do SIWZ, tj. zał. 3 i 4 do SIWZ.  
3) Pełnomocnictwo (oryginał lub kserokopia potwierdzona przez notariusza) do podpisania 

oferty oraz innych dokumentów związanych z ofertą, o ile prawo do ich podpisywania nie 
wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą (np. zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej). 

4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikało 
przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania 
Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu 
i do zawarcia umowy. 

5) W przypadku posługiwania się przez Wykonawcę dla udokumentowania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu potencjałem (doświadczenie, zasoby, sytuacja 
finansowa) podmiotów trzecich Zamawiający może zażądać przedłożenia dokumentu 
potwierdzającego umocowanie osoby udostępniającej ten potencjał lub udzielającej 
pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotu trzeciego. 

6) Wymagane zgodnie z niniejszą SIWZ dokumenty, stanowiące oświadczenia, o których 
mowa w Rozporządzeniu, dotyczące Wykonawcy lub innych podmiotów, na których 
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a PZP oraz 
dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Pozostałe wymagane niniejszą SIWZ 
dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu, składane są w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

7) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca- w zakresie dokumentów, które 
każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie 
pisemnej. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu, innych niż 
oświadczenia, o których mowa w punkcie poprzedzającym, wyłącznie wtedy, gdy złożona 
kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

8) Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie  części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca wskazuje w ofercie firmy 
podwykonawców (o ile dane podwykonawcy są znane Wykonawcy na etapie składania 
oferty). Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 2 PZP w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
1.2. Postać oferty. 

1) Wykonawca może złożyć  jedną ofertę.  
2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 
3) Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie pisemnej. Zamawiający nie 

dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci elektronicznej. 
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4) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
5) Oferta i wszystkie jej załączniki powinny być napisane i wypełnione pismem maszynowym, 

komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny. 
6) Oferta musi być podpisana w wyznaczonych miejscach przez osobę uprawnioną do 

reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną 
w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej, albo przez 
upełnomocnionego przedstawiciela. 

7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 
podpisującej ofertę, w przeciwnym razie nie będą uwzględniane. 

8) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę, o której mowa w 
art. 9 ust. 3 PZP. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 Rozporządzenia, 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 
wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego 
dokumentów.  

9) Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, 
a wszystkie strony oferty połączone w sposób trwały, zabezpieczający ofertę przed 
zdekompletowaniem. 

10) Zastrzeżenie informacji przez Wykonawcę. 
Wykonawca ma prawo zastrzec tę część złożonej przez siebie oferty, która zawiera 
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacji zastrzeżonych nie ujawnia się, jeżeli 
Wykonawca nie później niż  w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, 
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  Stosowne zastrzeżenie 
wraz z podaniem dokumentów, które nie mogą zostać ujawnione Wykonawca wydziela 
lub oznacza w wybrany przez siebie sposób. Nie mogą stanowić tajemnicy 
przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. nazwa i 
adres wykonawcy, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

11) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były 
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 
„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 
elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane 
w trakcie niniejszego postępowania będą traktowane jako jawne bez zastrzeżeń.  

12) Opakowanie i oznakowanie ofert  
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 
(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 
 

Oferta w postępowaniu pn.  

„Modernizacja instalacji waloryzacji żużli poprzez wykonanie instalacji do separacji metali 
nieżelaznych.”                                                                                                                                                          

nie otwierać przed godz. 10.30 w dniu 07.12.2020 roku 
       Nr nadany przez Zamawiającego MKUO ProNatura ZP/NO/60/20 

                        Na kopercie (paczce) oprócz opisu zaleca się umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania 
koperty (opakowania) lub z braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 
 

2. Opis sposobu obliczenia ceny oferty  

1) Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich [PLN]. Cena musi uwzględniać 
wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie 
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Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 
przedmiotu zamówienia.  
Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z zaprojektowaniem i wykonaniem instalacji w 
tym dostawą materiałów do zakładu, wypożyczeniem ewentualnego dźwigu, narzędzi i 
urządzeń.  

2) Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. Wszystkie ceny netto określone 
przez Wykonawcę w ofercie nie będą podlegały zmianom. Ewentualne zmiany 
wynagrodzenia przewidziano  w części XII SIWZ.  

3) Wykonawca, który nie podlega obowiązkowi podatkowemu w zakresie VAT na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej, poda cenę netto (bez VAT). Wykonawca, który ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poda cenę netto oraz brutto 
(zawierającą VAT).  

4) W przypadku Wykonawcy, który nie podlega obowiązkowi podatkowemu w zakresie VAT na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej i podał cenę netto (bez VAT), do ceny netto oferowanej 
przez takiego Wykonawcę, na etapie oceny i porównania ofert Zamawiający doliczy podatek 
od towarów i usług zgodnie z art. 91. ust. 3a PZP. 

5) Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we 
wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. 

6) Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w polskich złotych. 
7) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 
CZĘŚĆ V 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  
 

CZĘŚĆ  VI  
TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ 

1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się                     
z Wykonawcami.  

1) Korespondencję w niniejszym postępowaniu Zamawiający i Wykonawcy przekazują wzajemnie                
w jednej z następujących form: pisemnej lub pocztą elektroniczną w języku polskim. Nie 
dotyczy to złożenia ani wycofania oferty oraz dokumentów, o których mowa w części III.3 
SIWZ, które powinny zostać przedłożone w wymaganym terminie w formie pisemnej. 

2) Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania 
korespondencji przekazanej w formie poczty elektronicznej.  

3) Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do adresata przed 
upływem odpowiednich terminów. 

4) Korespondencję uważa się za wniesioną z chwilą, gdy dotarła ona do Zamawiającego  
w taki sposób, że mógł się on zapoznać z jej treścią i potwierdzić jej przyjęcie.  

5) Dane kontaktowe: 
tel.: (+48 52) 522 20 58 
e-mail: przetarg@pronatura.bydgoszcz.pl 
adres do korespondencji: 85-862 Bydgoszcz, ul. E. Petersona 22; 

6) Dla korespondencji Zamawiający podaje dni i godziny pracy: od poniedziałku do piątku (poza 
dniami ustawowo wolnymi od pracy) w godzinach od 7:30 do 15:30. 

2. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami: 

-  sprawy proceduralne  
   Grzegorz Pieszczyński 
 Monika Niegoda 
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- sprawy merytoryczne (dotyczące przedmiotu zamówienia i warunków realizacji)   
     Wojciech Chrupała  
     Andrzej Paszkowski 

               
3. Opis sposobu udzielenia wyjaśnień. 

 1) Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji                   
istotnych warunków zamówienia. 

2) Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 
wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. 

3) Treść zapytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający przekaże bez ujawniania 
źródeł  zapytania wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ oraz umieści je na własnej 
stronie internetowej.  

4. Modyfikacja treści SIWZ 

1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem 
terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób 
modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom którym 
Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ oraz udostępni na własnej stronie internetowej.  

2) Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 
3) 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, kierując się zasadą określoną w art. 38 ust. 6 
PZP. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zawiadamia wszystkich 
Wykonawców, którym przekazał niniejszą SIWZ oraz udostępnia tę informację na własnej 
stronie internetowej.  

4) Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany  
w art. 38 ust. 4a PZP oraz, jeśli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert zgodnie 
z art.12a PZP. 

5. Zebranie Wykonawców 

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących treści niniejszej SIWZ. Zamawiający odpowie na pytania dotyczące treści SIWZ  
w sposób zgodny z art. 38 PZP z wyłączeniem zastosowania art. 38 ust. 3 PZP. 
 

CZĘŚĆ VII 
INFORMACJA O SKŁADANIU  I OTWARCIU OFERT 

 

1. Miejsce i termin składania ofert 

1) Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. E. Petersona 22              
do dnia 07.12.2020 roku do godz. 10:00.  
UWAGA! Zamawiający pracuje w dni powszednie w godz. 7:30-15:30. Zamawiający nie 
ponosi odpowiedzialności za przekazanie oferty w godzinach innych aniżeli wskazane jako 
czas pracy Zamawiającego oraz w miejscu innym niż wyżej wskazane. 

2) Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania o zamówienie publiczne 
pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę do miejsca wskazanego w pkt. 1  
w wymaganym terminie. 

3) Zmiana lub wycofanie oferty po upływie terminu składania ofert są nieskuteczne. 
4) Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zmienić albo wycofać ofertę. 

Zmiana oferty jest jednoznaczna z wycofaniem uprzednio złożonej oferty. 
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5) W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia 
Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu na 
wniesienie odwołania. 

2. Związanie ofertą. 

1) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2) Zamawiający może, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić 
się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, 
nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

 
3. Miejsce i termin otwarcia ofert 

1) Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.12.2020 roku o godz. 10:30 w siedzibie 
Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. E. Petersona 22. 

2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. 

3) Podczas otwarcia ofert zostaną podane do wiadomości zebranych nazwy i adresy 
Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminie płatności, itp. zgodnie                       
z wymogami art. 86 ust. 4 PZP. Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole 
postępowania przetargowego. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na 
stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 PZP. 

4) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej 
informacje z otwarcia ofert dotyczące :  
a) Kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  
b) Firm oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,  
c) Ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie.  

 
CZĘŚĆ VIII   

KRYTERIA WYBORU OFERT.  OCENA OFERT 

1. Kryteria wyboru ofert- za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość 
punktów zgodnie z poniższymi wytycznymi. 

lp. Kryterium 
Znaczenie procentowe 

kryterium 
Maksymalna punktacja 

1 Cena (C) 100% 100 punktów 

 
2. Ocena ofert będzie się odbywała w następujący sposób:  

1)   Kryterium  cena – 100 %.  
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma 
wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:  
 

).()( min CMax
C

C
CC

i

i =

 
Gdzie: 
Ci (C) - liczba punktów dla Wykonawcy z tytułu kryterium cena oferty brutto 
Ci – cena zaoferowana przez Wykonawcę 
Cmin – najniższa cena wśród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert 
Max (C) – 100,00 punktów 
 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonym w niniejszej dokumentacji i zdobędzie największą ilość punktów. 

 

UWAGA!  Brak w ofercie informacji, które stanowią przedmiot oceny będzie powodem odrzucenia 
oferty. 
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Stosownie do art. 91 ust. 4 PZP, jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na 
to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny 
ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, 
a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 
 
Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane  
w złożonych ofertach. 
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zostały złożone oferty 
dodatkowe w takiej samej cenie. 

 

2. Sposób oceny ofert. 

Na posiedzeniu niejawnym Zamawiający, z zastrzeżeniem ust. 4, oceni spełnianie przez Wykonawców 
warunków udziału w postępowaniu oraz dokona zbadania ofert pod względem przyjętych w SIWZ 
wymagań.  
Spośród ofert nie odrzuconych Zamawiający dokona oceny ofert i wybierze ofertę najkorzystniejszą.   
 

3. Poprawienie oczywistych omyłek w treści oferty. 

1) 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 pod warunkiem, że nie powodują 

one istotnych zmian w treści oferty. 
2) O poprawieniu ww. omyłek Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta 

została poprawiona. 
3) W przypadku, gdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie wyrazi 

zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w Cz. VIII ust.3 pkt. 1c) SIWZ Zamawiający taką 
ofertę odrzuci. 

 
4. Ocena ofert a badanie warunków udziału w postępowaniu (art. 24aa PZP) 
Zamawiający może dokonać w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, o którym mowa powyżej, uchyla się od zawarcia umowy, 
lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jest wymagane), Zamawiający 
zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, 
który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 
 

CZĘŚĆ IX 
ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY ZWIĄZANE Z UMOWĄ W SPRAWIE  

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ REALIZACJA ZAMÓWIENIA 
 

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 
2. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

CZĘŚĆ X 
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE  

PO WYBORZE OFERTY 

1. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy 

złożyli oferty  o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, 
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którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 

adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 

punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 

2. Informacje, o których mowa w pkt 1 zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego 

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, powiadomiony zostanie o terminie i miejscu 

zawarcia umowy. 

4. Jeżeli Wykonawca, który wygrał przetarg, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający nie 

powtarza przetargu, lecz wybiera najkorzystniejszą (kolejną z najwyższą liczbą punktów)  spośród 

pozostałych ofert– bez przeprowadzania ponownej analizy, chyba że zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania określone w art. 93 ust. 1 PZP. Do wykonawcy, który złożył ofertę, o 

której mowa powyżej, postanowienia części III pkt. 3 ppkt. 5 niniejszej SIWZ stosuje się 

odpowiednio (art. 24aa ust. 2 PZP). 

 
CZĘŚĆ  XI 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH W TOKU  
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Wykonawcom, 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 PZP, przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI PZP. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 
żądanie oraz wskazywać okoliczności prawne i faktyczne uzasadniające wniesienie odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej 
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, przesyłając kopie odwołania Zamawiającemu 
przed upływem terminu na jego wniesienie w taki sposób, żeby mógł się zapoznać z jego treścią 
przed upływem tego terminu. 

5. Terminy na wniesienie odwołania określone zostały w art. 182 PZP. 

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają przepisy Rozdziału VI PZP. 

7. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. 

8. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO do sądu okręgowego właściwego dla siedziby 
Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej 
odpis przeciwnikowi. 

CZĘŚĆ XII 
ZMIANY ZAWARTEJ UMOWY 

Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT- zmiana wysokości przysługującego 

Wykonawcy wynagrodzenia odpowiednio do zmiany stawki tego podatku 

2) zaistnienia  zdarzenia o charakterze siły wyższej uniemożliwiających wykonywanie zamówienia. 

Strony  na mocy pisemnego aneksu przedłużą termin realizacji zamówienia, o czas niezbędny 
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do zakończenia wykonywania jego przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres 

trwania tych okoliczności. 

 
 W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 1) wykonawca składa pisemny wniosek 

o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych 

po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien 

zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.  

  

            W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 2) Wykonawca składa pisemny wniosek 

o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie  przedłużenia terminu realizacji, wskazując na 

okoliczności uniemożliwiające realizację zamówienia w terminie umownym oraz okres trwania tych 

okoliczności. 

 

 Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa wyznacza datę podpisania aneksu 
do umowy. 
 Zmiana umowy skutkuje odpowiednią zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności 
realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy i wejściu w życie zmienionych przepisów, 
w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi później. 
 Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa na koszty wykonania zamówienia należy 
do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego.  

 

CZĘŚĆ XIII 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. 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”, Zamawiający informuje, że:  

1) administratorem danych osobowych przekazanych mu w związku z prowadzonym 

postepowaniem (w tym w treści ofert, załączników do nich, dokumentów przedłożonych na 

żądanie Zamawiającego, wyjaśnień i uzupełnień złożonych do ofert, uzupełnień, zawartych 

umów, wniesionych środków ochrony prawnej itp.) jest Międzygminny Kompleks 

Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o., 85-862 Bydgoszcz, ul. E. Petersona 22; 

2) pracownikiem właściwym ds. ochrony danych osobowych w Międzygminnym Kompleksie 

Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. jest osoba dostępna pod adresem: 

arnold.partner@gmail.com; 

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizacja instalacji 

waloryzacji żużli”, nr ref. sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/60/20, prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego; 

4) 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 (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), 

dalej „ustawa Pzp” oraz ewentualnie organy rozpatrujące środki ochrony prawnej wniesione w 

toku postępowania i uczestnicy postępowań wywołanych ich wniesieniem;    

mailto:arnold.partner@gmail.com
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5) 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 oraz 

w odpowiednim zakresie- okres rękojmi i gwarancji a także okres czasu do chwili 

przedawnienia roszczeń związanych z realizacją umowy 

6) 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;   

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

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

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;  

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

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

RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

c) 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.  

10) Zgodnie z art. 8a ust. 2-4: 

a) W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO 

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której 

dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, 

w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu. 

b) Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO nie może skutkować 

zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani 

zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP 

c) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania 

danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu; 

11) w myśl art. 96 ust. 3a i 3b PZP zasada jawności, o której mowa w art. 96 ust. 3 PZP, ma 

zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 

ust. 1 RODO zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 8 ust. 3-5, stosuje się 

odpowiednio. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy 

wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie 

przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, 

zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, 

chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimzygm
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12) zgodnie z art. art. 97 

a) ust. 1a  PZP w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, 

której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu 

sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; 1b. 

b) ust. 1b Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO nie może naruszać integralności protokołu 

oraz jego załączników. 

2. W odniesieniu do danych osobowych przekazywanych Zamawiającemu a nie dotyczących 

bezpośrednio Wykonawcy (np. danych osobowych jego pracowników, reprezentantów, 

współpracowników , podwykonawców, osób, którymi posługuje się przy realizacji zamówienia, 

osób, które udostępniają mu zasoby na potrzeby udziału w postępowaniu itp.) Wykonawca 

zobowiązany jest do dopełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 13 lub 

14 RODO , w tym do przekazania im informacji odnośnie administrowania ich danymi przez 

Zamawiającego oraz do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o ich dopełnieniu według wzoru 

określonego w załączniku nr 6 do niniejszej SIWZ, pod rygorem odpowiedzialności 

odszkodowawczej wobec Zamawiającego. 

 
CZĘŚĆ XIV 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Sprawy nieuregulowane SIWZ 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy PZP oraz obowiązujące 
przepisy wykonawcze. 

2.   Załącznikami do SIWZ są następujące wzory i dokumenty: 

1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 

2. Formularz oferty – załącznik nr 2  

3. 
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia / spełnienia warunków udziału w postępowaniu                    
- załącznik nr 3 

4. 
Wzór oświadczenia  Wykonawcy odnośnie wypełnienia obowiązku informacyjnego z zakresu                  
art. 13 i 14 RODO - załącznik nr 4 

5. Wykaz usług– załącznik nr 5 

6. Wzór umowy  – załącznik nr 6 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimzygm
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Załącznik nr 1  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

              

Zamówienie dotyczy zaprojektowania oraz zbudowania instalacji do separacji metali nieżelaznych, z 

frakcji 0-8 mm żużla po termicznym przetworzeniu odpadów komunalnych (spalarnia odpadów).  

Urządzenie stanowić ma element istniejącej instalacji waloryzacji żużla.  

Planowana instalacja  składać się winna z następujących elementów: 

 

1. Separator magnetyczny: 

• Szerokość robocza bębna 1250 mm  

• Indukcja magnetyczna wzdłuż linii charakterystycznej na powierzchni płaszcza do 3000 Gs.  

• Wykonanie stal niemagnetyczna gat. 304  

• Napęd taśmy motoreduktor około 2,0 kW z falownikiem  

• Napięcie 400 VAC  

• Szafka sterowania lokalnego 

• Zasyp i wysokość dopasowana do istniejącej instalacji przenośnika wibracyjnego 

• Wysyp metali do kontenera Zamawiającego odbieranego wózkiem widłowym.  

 

Celem tego separatora będzie usuwanie pozostałości drobin metali ferromagnetycznych, które nie 

zostały wcześniej usunięte za pomocą istniejących separatorów.  

 

2. Separator wirowo-prądowy:  

• Szerokość robocza; 1250 mm  

• Wydajność dla przesyłanego produktu 5-6 t/h  

• Moc napędu rotora około 7 kW  

• Moc napędu taśmy około 1,5 kW  

• Prędkość obrotowa rotora z płynną regulacją 0-3000 obr/min (falownik)  

• Rodzaj taśmy - PE z fartuchem bocznym bezkońcowym z możliwością wymiany taśmy bez 

konieczności klejenia na urządzeniu 

• Wysyp z rozdzielaczem 2 komorowym i kierownicą regulowaną w 3 płaszczyznach, wysyp do 

kontenera Zamawiającego odbieranego wózkiem widłowym  

• Szafa separatora  

• Przemienniki częstotliwości (falowniki )  

• Napięcie zasilania szafy 400 VAC  

• Szafka sterowania lokalnego 

Celem tego separatora będzie odzysk przede wszystkim bardzo drobnych cząstek metali 

niemagnetycznych, których nie był w stanie usunąć wcześniej istniejący separator wirowo-prądowy. 

 

3. Podesty obsługowe separatora magnetycznego oraz wirowo-prądowego wraz z konstrukcją 

pod te separatory  

• Szerokość min.500 mm  

• Krata WEMA  

4. Rynna zsypowa zanieczyszczeń ferromagnetycznych oraz system odbioru metali nieżelaznych. 

5. Przenośnik odprowadzający oczyszczony z metali żużel 

• szerokość-min. 500 mm  
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• Moc napęd przenośnika około 1,5 kW   

• Napięcie zasilania 400 VAC  

 

Montaż  

• Elektryczny z uwzględnieniem blokad istniejącej instalacji 

▪ -przewody w cenie  

▪ -wpięcie w system sterowania  

• Mechaniczny  

• Regulacja układu separacji paramagnetyków oraz wszelkie niezbędne regulacje 

 

7. Szkolenie obsługi  

8. Wykonanie projektu oraz wykonanie testów  

 

Obowiązkowa wizja lokalna. 

 

Każde rozwiązanie musi być  uprzednio zaakceptowane przez Zamawiającego. 

 

Konstrukcja z elektro-separatorami musi być tak zaprojektowana i wykonana by w bezpieczny i łatwy 

sposób można było zdemontować separatory do przeglądu i naprawy. Podobnie podest, musi 

zapewniać łatwy dostęp do konserwacji, naprawy obu separatorów oraz ewentualnej wymiany 

elementów w razie ich awarii lub zużycia.  Wszystkie elementy metalowe konstrukcji muszą być 

zabezpieczone antykorozyjnie. Wysokość zsypów żużla, metali ferromagnetycznych i 

niemagnetycznych, musi być dopasowana do wysokości kontenerów, którymi dysponuje 

Zamawiający.  

W ramach ceny ofertowej Wykonawca musi uwzględnić, czy istniejący układ podajnika wibracyjnego, 

transportującego materiał do nowoprojektowanej linii obróbki żużla, będzie spełniał wszystkie 

parametry niezbędne do prawidłowej separacji metali. Jeżeli Wykonawca uzna, że wymagana jest 

modernizacja istniejącego układu (np. poprzez zwiększenie nachylenia podajnika wibracyjnego z 

uwagi na wilgotność transportowanego materiału), wówczas musi to uwzględnić w ofercie i wykonać 

w ramach zamówienia . 

 

Projekt musi posiadać także cześć elektryczną związaną z zasilaniem nowej instalacji. W projekcie 

elektrycznym muszą być przewidziane wyłączniki bezpieczeństwa.  

Wykonawca musi uwzględnić blokady technologiczne nowych urządzeń umożliwiające bezpieczne  

funkcjonowanie istniejącej instalacji waloryzacji żużli. Szczegóły funkcjonowania blokad zostaną 

ustalone w porozumieniu z Zamawiającym.  

Na podstawie wykonanego projektu Wykonawca wykona instalację. Przed wykonaniem ostatecznej 

wersji projektu technicznego Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego. 

Z uwagi na konieczność prowadzenia w trakcie realizacji zamówienia procesu waloryzacji żużli 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym harmonogram realizacji prac. 

 

Oczekiwany odzysk metali nieżelaznych to minimum 60%. 

Przed odbiorem, wykonanej instalacji musi zostać dostarczona instrukcja ruchowa dla obsługi, 

opracowana wg wytycznych Zamawiającego a załoga Zamawiającego musi zostać przez Wykonawcę 

przeszkolona w zakresie bezpiecznej obsługi i eksploatacji nowego urządzenia. Załoga pracuje w 

trybie zmianowym i nie ma możliwości przeszkolenia w jednej grupie. W związku z tym muszą się 

odbyć co najmniej 2 - 3 szkolenia.  
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Ponadto przed końcowym odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić 24 godzinny 

rozruch/test wykonanej  instalacji, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Test musi wykazać 

poza poprawnością pracy separatorów jako takich, wymagany % odzysku metali nieżelaznych 

(minimum 60%). Po zakończeniu testu Wykonawca sporządzi szczegółowy protokół, który po 

akceptacji Zamawiającego będzie stanowił dokument przekazujący instalację do normalnej 

eksploatacji.  

Do końcowego odbioru, cała dokumentacja projektowa, musi być dostarczona w min. dwóch 

egzemplarzach wydrukowanych i podpisanych przez Projektanta oraz w wersji elektronicznej na 

pendrive. Ponadto muszą zostać przekazane wszelkie konieczne protokoły potwierdzające wykonanie 

testu, szkoleń, pomiarów elektrycznych, atesty materiałów itd. 

Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z zaprojektowaniem i wykonaniem instalacji, 

dostosowaniem istniejącego układu, a także dostawą materiałów do zakładu, wypożyczeniem 

ewentualnego dźwigu, narzędzi itd.  

 

Miejsce modernizacji: ZTPOK, ul. E. Petersona 22, Bydgoszcz 

Rozpoczęcie prac nastąpi w ciągu tygodnia od zawarcia umowy.  

Minimalny okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę to 24 m-ce od dnia końcowego odbioru.  

W razie awarii, czas przyjazdu serwisu gwarancyjnego – w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia, 

awarii, które dokonywane będzie telefonicznie lub pocztą elektroniczną. 
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 Załącznik nr 2  

 

                   

FORMULARZ OFERTY 

 
Dane Wykonawcy: 

Nazwa i  adres:   ..................................................................................................... 

Numer REGON …………………………………  Numer NIP …………………………............... 

Osoba do kontaktu:……………………………………………………………………………… 

Numer telefonu ……………………………      

Adres poczty elektronicznej………………………………………………………..………………… 

Nr rachunku bankowego ………………………. 
 
 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. 
„Modernizacja instalacji waloryzacji żużla poprzez wykonanie instalacji do separacji metali 

nieżelaznych.”  
Nr referencyjny MKUO ProNatura ZP/NO/60/20 

 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie, zakresie i na warunkach określonych   

w SIWZ wraz z załącznikami, w tym we wzorze umowy  

1) 1) za cenę: ………………………………………………..zł brutto (słownie:…….………………………………………………). 

2) 2) udzielamy ……….miesięcy gwarancji jakości. 1 

2. Nadto: 

1) Oświadczam(y), że zapoznałem/zapoznaliśmy się oraz uzyskałem/uzyskaliśmy na własną 
odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie istotne informacje o warunkach, w których będzie 
realizowany przedmiot zamówienia i uwzględniłem/uwzględniliśmy je w kalkulacji ceny oferty . 
Ponadto oświadczam(y), że wziąłem/ wzięliśmy udział w obowiązkowej wizji lokalnej.  

2) Oświadczam(y), że zapoznałem/zapoznaliśmy się z SIWZ wraz z załącznikami oraz wyjaśnieniami i 
modyfikacjami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznaję/uznajemy się za związanych 
określonymi w niej zapisami. 

3) Zapoznałem/Zapoznaliśmy się z załączonym Wzorem Umowy i zobowiązuję(my) się w przypadku 
wyboru mojej/naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w nich określonych, w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4) Wyrażamy zgodę na dokonanie zapłaty należności przelewem w terminie 30 dni od daty 
dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur VAT. 

5) * W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 
1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej PZP) powołujemy się na zasoby poniższych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 PZP: 

 
1 Zamawiający wymaga udzielenia minimum 24 miesięcy gwarancji jakości. Nie uzupełnienie pozycji będzie 
traktowane jako udzielenie 24 miesięcy gwarancji jakości. Udzielenie okresu gwarancji jakości krótszego niż 24 
miesiące skutkować będzie odrzuceniem oferty.  
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a) Nazwa i adres podmiotu……………………………………………………………. 

dotyczy spełniania warunku udziału, o którym mowa w części III ust. 1 pkt 1.2 ppkt 2 siwz ,  

b) Nazwa i adres podmiotu……………………………………………………………. 

dotyczy spełniania warunków udziału, o którym mowa w części III ust. 1 pkt 1.2 ppkt 2 siwz .  

6) Zamówienie wykonam(y) *samodzielnie/*część zamówienia (określić zakres): 
.............................................………………………………………………………..….zamierzam(y) powierzyć 
podwykonawcom………………………………………………………..(proszę wskazać podwykonawców, jeżeli są 
już Wykonawcy znani).  

7) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od dnia składania 
ofert. 

8) Jesteśmy mikro/małym/ średnim przedsiębiorcą *,**  

9) Pochodzimy z innego państwa członkowskiego : *tak/ *nie.  

10) Pochodzimy z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej : *tak/ *nie.  

11) Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą 
być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania: 

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 
Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) 

Od do 

 
 

   

 
 

   

3. Załączniki do oferty stanowią:  

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu/ braku podstaw do wykluczenia , 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,  

2) * pełnomocnictwo 

3) Oświadczenie RODO- według załącznika nr 5 do siwz.  

 

............................, dnia .....................                                   ………………………………………………………………… 
   

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy                         
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*niepotrzebne skreślić    
 ** w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2019.1292 t.j. z dnia 
2019.07.12) 
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  załącznik nr 3  

 
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA / I SPEŁNIENIA WARUNKÓW                      

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU2 
Załącznik nr 1 do oferty 

 

 
Przystępując do postępowania pn. „Modernizacja instalacji waloryzacji żużli poprzez 

wykonanie instalacji do separacji metali nieżelaznych” 
 

MKUO ProNatura ZP/NO/60/20 
 

działając w imieniu Wykonawcy: 
 
 
 
 

(podać nazwę i adres Wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

Oświadczam, że na dzień składania ofert  nie podlegam wykluczeniu z postępowania i 
spełniam warunki udziału w postępowaniu. 

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP 
wykluczy:  
1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 

zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku 
podstaw wykluczenia;  

2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 

250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t. jedn. 
Dz. U. z 2019r., poz.1950 ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o sporcie (t. jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1468 ze zm.),  

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. – Kodeks karny,  

c)  skarbowe,  
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012r., poz. 769);  

3. wykonawcę, 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 
przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;  

4. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

 
2 Przedmiotowe oświadczenie należy załączyć do oferty.  
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zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  
5. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 
warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie 
jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;  

 
6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7.  wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego 
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia;  

8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane  
w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;  

9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający 
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;  

10. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się  
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002r. o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. jedn. Dz. 
U. z 2020 r. poz.  358 ze zm.); 

11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się  
o zamówienia publiczne;  

12. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz.  369 ze 
zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

 
Ponadto zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy w sytuacjach wskazanych                
w SIWZ spośród następujących:  
      - 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 (t. jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 243 ze 
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 
(t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.);  

  
Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełniać również warunki udziału  
w postępowaniu dotyczące:  

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów.  
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 

2) zdolności technicznej lub zawodowej.  
Na potwierdzenie spełniania ww. warunku Wykonawca ubiegający się o zamówienie 
winien złożyć wykaz potwierdzający wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
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okresie minimum 2 usług z których każda polegała na dostawie i montażu separatora 
metali nieżelaznych oraz separatora ferromagnetyków.  
Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia i dokumentów.  

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  
Na potwierdzenie spełniania ww. warunku Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien 
złożyć potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.  

 
 

*OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:  
Oświadczam/y, że w stosunku do następującego podmiotu/ów, na którego/ których zasoby 

powołuję/powołujemy się w niniejszym postępowaniu, tj. (podać pełną nazwę lub imię i nazwisko oraz 
adres, NIP, PESEL 

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

nie zachodzą podstawy do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

              

*OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY:  
Oświadczam/y, że w stosunku do następujących podmiotów które wskazuję/wskazujemy jako 

podwykonawców w niniejszym postępowaniu , tj. (podać pełną nazwę lub imię i nazwisko oraz adres, NIP, 
PESEL 

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

nie zachodzą podstawy do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

 

 
 
 

………………………………………………………………...  
pieczęć Wykonawcy 

 

 
 
 

..............................................................................        Data i 
podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

* niepotrzebne skreślić    
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Załącznik nr 4   
 

………………………………………. 
       pieczęć Wykonawcy 

 

O Ś W I A D C Z E N I E3 

(załącznik nr 2 do oferty) 

do postępowania pn. „Modernizacja instalacji waloryzacji żużli poprzez wykonanie instalacji do 
separacji metali nieżelaznych” 

MKUO ProNatura ZP/NO/60/20 
 
 

 
Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy ………………………………………………………………… oświadczam, że 

wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, 

od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu i które przekazałem lub przekażę 

Zamawiającemu. 

 

 

 

……………………………………………… 
           podpis Wykonawcy 

  
  

             
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Przedmiotowe oświadczenie należy załączyć do oferty.  
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Załącznik nr 5  

 

 

 

 

 
 

 

Zdolność techniczna i zawodowa  

Wykonawcy4 

(wykaz zrealizowanych usług) 

 
Dot.  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego pn.  
 

 „Modernizacja instalacji waloryzacji żużli poprzez wykonanie instalacji do separacji metali 
nieżelaznych” 

MKUO ProNatura ZP/NO/60/20 
 

w imieniu Wykonawcy   

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

przedkładam wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania opisanego przez 
Zamawiającego warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej 
 

Lp. 
Nazwa i adres 

Zamawiającego  

Opis wykonanej usługi 
/informacje potwierdzające 

spełnianie warunku opisanego w 
SIWZ 

Termin realizacji  
usług 

 

Wartość usług 
(brutto) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
Do wykazu załączono dokumenty potwierdzające, że wskazane usługi zostały wykonane należycie.  

 
 

 

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

miejscowość i data         podpis osób/osoby uprawnionej 

 
 

 

 
4 Wykaz składa na żądanie Zamawiającego  tylko Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą. Nie należy załączać do oferty.  
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                                                                                                                                                 Załącznik nr 6                                                                                                                                                         

UMOWA nr MKUO ProNatura ZP/NO/60 /20 

 zawarta w dniu ……………….. 2020 r. w Bydgoszczy pomiędzy:  

 

Międzygminnym Kompleksem Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z.o.o. z siedzibą w 

Bydgoszczy (85-862) przy ul. Ernsta Petersona 22, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 0000296965, posiadającą numer NIP 9532559741, REGON: 340378577, 

BDO 000010322, kapitał zakładowy 29.423.000,00 zł wniesiony w całości przez Miasto Bydgoszcz, 

którą reprezentuje: 

……………………………………… 

……………………………………… 

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym” 

a 

……………………………………...,  

którą reprezentuje: 

…………………………………….... 

zwaną w dalszej części „Wykonawcą” 
 

Reprezentanci Stron zgodnie oświadczają, że są należycie umocowani do zawarcia niniejszej umowy, 
której ważność nie zależy od jej potwierdzenia przez jakikolwiek inny podmiot lub organ drugiej 
Strony, oraz że ich umocowania nie wygasły ani nie zostały ograniczone. 
 

Mając na uwadze fakt, że Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), 

zwanej dalej PZP na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ………….. 2020 roku została zawarta umowa 

o następującej treści: 

 

Definicje 

1. W niniejszej Umowie następujące terminy będą rozumiane i interpretowane w sposób podany 

poniżej:  

1) Umowa – oznacza niniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego wraz ze 

wszystkimi załącznikami zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą.  

2) Miejsce Dostawy – oznacza miejsce Dostawy lub świadczenia Usług dla celów niniejszej 

Umowy, którym jest: Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych 

w Bydgoszczy przy ul. Ernsta Petersona 22. 

3) Strony – oznacza bez rozróżnienia Zamawiającego oraz Wykonawcę. 
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4) SIWZ- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 

„Modernizację instalacji waloryzacji żużla poprzez wykonanie instalacji do separacji 

metali nieżelaznych” nr ref. Zamawiającego MKUO ProNatura ZP/NO/60/20 wraz ze 

wszystkimi załącznikami, odpowiedziami na pytania Wykonawców i zmianami.  

5) Oferta - oferta Wykonawcy z dnia ……………………… wraz ze wszystkimi załącznikami 

6) PZP- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 

z 2019 r. , poz. 1843 ze zm.) 

7) ZTPOK – instalację Zamawiającego - Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów 

Komunalnych zlokalizowany w Bydgoszczy przy ul. E. Petersona 22, w którym realizowany 

będzie Przedmiot Umowy,  

8) OPZ- opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ 

 

2. Treść niniejszej Umowy oraz załączników do niej, w tym w szczególności SIWZ, OPZ i Oferty 

Wykonawcy należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wzajemnie wyjaśniające się. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest modernizacja instalacji modernizacji żużli poprzez wykonanie instalacji 

do separacji metali nieżelaznych na terenie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów 

Komunalnych przy ul. Ernsta Petersona 22 w Bydgoszczy, obejmująca w szczególności: 

1) Wykonanie projektu technicznego modernizacji instalacji waloryzacji żużli oraz wykonanie 

instalacji do separacji metali nieżelaznych,  

2) Wykonanie na podstawie opracowanego i zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu 

technicznego modernizacji instalacji waloryzacji żużli w szczególności poprzez :  

a) dostawę i montaż separatora magnetycznego,  

b) dostawę i montaż separatora wirowo-prądowego, 

c) dostawę i montaż przenośnika odprowadzającego oczyszczony z metali żużel, 

d) wykonanie podestów obsługowych separatora magnetycznego, wirowo-prądowego wraz 

z konstrukcją pod oba separatory  

3) przeszkolenie personelu Zamawiającego, 

4) opracowanie instrukcji obsługi zgodnie ze wzorem Zamawiającego 

       (dalej Usługi lub Prace). 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie miejsce, na którym mają być prowadzone 

Prace.  

3. Prace zostaną przez Wykonawcę wykonane w terminie 12 tygodni od dnia zawarcia niniejszej 

umowy. Rozpoczęcie prac nastąpi w ciągu tygodnia od zawarcia umowy. 

 

§ 2 

1. Prace, określone w § 1, zrealizowane będą na terenie ZTPOK w Bydgoszczy przy ul. E. Petersona 

22. 
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2. Zamawiający stworzy niezbędne warunki organizacyjne umożliwiające dostęp                                            

pracownikom  Wykonawcy do pomieszczeń Zamawiającego, w zakresie niezbędnym do 

wykonania niniejszej umowy. 

3. Zamawiający zapewni Wykonawcy możliwość korzystania ze źródeł energii elektrycznej i wody. 

4. Osobami kontaktowymi, uprawnymi do uzgodnień poszczególnych czynności są: 

1) ze strony Zamawiającego:  

a) Wojciech Chrupała – Główny Technolog, adres email: w.chrupala@pronatura.bydgoszcz.pl, tel. 

502 851 005,  

b) Andrzej Paszkowski Z-ca Kierownika ds. utrzymania ruchu, adres email 

a.paszkowski@pronatura.bydgoszcz.pl , tel. 797 501 422 

- ze strony Wykonawcy: ……………… adres email: .............., tel. …………………. 

5. Wskazani przedstawiciele stron upoważnieni są do podpisania protokołu  odbioru Prac. 

 

§ 3 

1. Wykonawca przy wykonywaniu niniejszej umowy może posługiwać się innymi podmiotami 

i podwykonawcami wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą Zamawiającego (zastrzeżenie to nie 

dotyczy przewoźników wykorzystywanych do transportu części, maszyn lub urządzeń), pod 

warunkiem iż wskazał w/w okoliczność w ofercie. 

2. Jeżeli przy realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca będzie posługiwał się innymi podmiotami              

(w tym podwykonawcami lub przewoźnikami), ponosi odpowiedzialność za ich działania                                 

i zaniechania, jak za działania i zaniechania własne. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje wymagane do 

wykonywania oferowanych przez siebie usług. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wybór właściwych materiałów, sprzętu oraz 

techniki wykonania przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację Prac, które  będą prowadzone na 

podstawie obowiązujących w tym zakresie u Zamawiającego  przepisów wewnętrznych tzn. na 

podstawie pozwolenia na prowadzenie prac lub protokołu wydawanego przez uprawnionych 

przedstawicieli Zamawiającego. 

6. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego co do wszystkich aspektów 

zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.  

7. Zamawiający  oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów art. 4 pkt 6                            

w zw. z art. 4 pkt 5 a contrario ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 118 ze zm.) w związku                      

z art. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre 

mailto:w.chrupala@pronatura.bydgoszcz.pl
mailto:a.paszkowski@pronatura.bydgoszcz.pl
mailto:remontykotlow@poczta.onet.pl
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rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. 

Urz. UE L Nr 187, str. 1) a contrario. 

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Prac zgodnie z przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa, wymogami zawartymi w PN, wewnętrznymi procedurami i wskazówkami 

Zamawiającego oraz przy zachowaniu najwyższej staranności wynikającej z zawodowego 

charakteru prowadzonej przez niego działalności – przy uwzględnieniu, iż wykonywane prace 

mogą być pracami szczególnie niebezpiecznymi. 

2. Wykonawca oświadcza, iż ma niezbędne doświadczenie i wiedzę do wykonania Prac objętych  

niniejszą umową. 

3. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej Umowy 

posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie i uprawnienia wymagane przepisami 

prawa, a w szczególności przepisami BHP, w tym posiadają aktualne badania lekarskie 

dopuszczające do wykonywania prac uwzględniających zagrożenia dla danego rodzaju 

prac/stanowiska oraz że posiadają wymagane uprawnienia i przeszkolenia niezbędne do 

wykonywania prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca zapewnia, że stan ten 

będzie utrzymywał się przez cały okres realizacji Umowy. Wykonawca zobowiązany jest 

przestrzegać obowiązujących przepisów w trakcie wykonywania Prac, w tym w szczególności 

przepisów dotyczących: bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, ochrony 

środowiska. Powyższe obejmuje obowiązek przestrzegania wewnętrznych regulacji 

Zamawiającego obowiązujących na jego terenie w zakresie BHP i p-poż. Wykonawca ponosi 

całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek naruszenie obowiązków, o których mowa w 

niniejszym ustępie. Wykonawca jest podmiotem całkowicie odpowiedzialnym za przestrzeganie 

norm BHP i innych obowiązków określonych w § 4 Umowy. 

4. Przedmiot umowy zostanie wykonany z uwzględnieniem obowiązujących w ZTPOK instrukcji                          

i wewnętrznych aktów regulacyjnych. Instrukcje te udostępni Zamawiający. Zamawiający 

przeprowadzi wymagane wewnętrznymi procedurami szkolenie bhp w zakresie niezbędnym                  

ze względu na przedmiot umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami i okolicznościami, które są lub 

mogą okazać się niezbędne do wykonania niniejszej Umowy, a w szczególności zapoznał się z 

terenem Prac, warunkami technicznymi wykonawstwa Prac i nie składa w związku  z tym żadnych 

zastrzeżeń. Za stan techniczny urządzeń i narzędzi niezbędnych do wykonania Prac odpowiada 

Wykonawca, który oświadcza, że posiada własny sprzęt i zasoby ludzkie niezbędne do wykonania 

umowy. 
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6. Własność materiałów użytych do wykonania Prac przechodzi na Zamawiającego z chwilą ich 

wmontowania. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) zorganizowania na własny koszt zaplecza prac, a w szczególności wyposażenia zaplecza 

zgodnie z potrzebami prowadzonych prac i obowiązującymi przepisami (zwłaszcza z zakresu 

BHP), 

2) utrzymywania w miejscu prowadzenia prac i jego otoczeniu czystości i porządku, 

3) zapewnienia ochrony przeciwpożarowej i prowadzenia prac zgodnie z zasadami BHP oraz 

przepisów przeciwpożarowych, 

4) uporządkowania po wykonaniu wszystkich Prac, we własnym zakresie i na własny koszt 

miejsca ich prowadzenia oraz pozostawienia terenu ich prowadzenia w stanie nadającym się 

do normalnego korzystania. Wykonawca pozostaje właścicielem wytworzonych przez siebie 

podczas lub w związku z realizacją niniejszej Umowy odpadów i zobowiązany jest do ich 

zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zastrzeżeniem odmiennych 

ustaleń Stron (w szczególności z zastrzeżeniem przypadków, w których Zamawiający przyjmie 

przedmiotowe odpady do zagospodarowania we własnym zakresie), 

5) przedstawienia Zamawiającemu wszystkich atestów, świadectw dopuszczenia do eksploatacji 

oraz prób jakościowych urządzeń i konstrukcji użytych w wykonaniu przedmiotu niniejszej 

umowy, 

6) nabycia we własnym zakresie materiałów i urządzeń, potrzebnych do przeprowadzenia Prac. 

Materiały jakich użyje Wykonawca, powinny być fabrycznie nowe oraz spełniać właściwe dla 

tego rodzaju materiałów obowiązujące normy, w tym - posiadać aktualne certyfikaty atesty i 

dopuszczenia, a także spełniać wymagania określone w zapytaniu ofertowym. Zamawiający 

ma prawo, ale nie ma obowiązku sprawdzenia jakości materiałów i urządzeń używanych do 

realizacji umowy. Za prawidłowość użytych materiałów odpowiedzialność ponosi wyłącznie 

Wykonawca, 

7) uzyskania na własny koszt i własnym staraniem wszelkich zezwoleń, zatwierdzeń, decyzji 

administracyjnych, badań technicznych, uzgodnień oraz sporządzenia odpowiedniej 

dokumentacji powykonawczej - jeżeli są wymagane dla zgodnego z prawem prowadzenia 

Prac. 

8. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres ….miesięcy5 od dnia podpisania bez 

zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu umowy przez przedstawicieli obu stron. 

9. Obowiązki gwarancyjne  będą  wykonywane przez Wykonawcę w ZTPOK.  

 
5 Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 24 miesięcy gwarancji jakości. Pozycja zostanie uzupełniona na 
podstawie oferty wykonawcy.  
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10. Strony ustalają, że w razie awarii czas przyjazdu serwisu gwarancyjnego będzie wynosił 

maksymalnie 24 godziny od chwili zgłoszenia.        

11. W przypadku wystąpienia wad lub usterek, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia 

wykonania napraw gwarancyjnych przedmiotu umowy w terminie uzgodnionym  z Zamawiającym. 

W przypadku niemożności uzgodnienia terminu przez Strony, termin ten wyznaczy Zamawiający 

biorąc pod uwagę charakter usterki czy wady i  szacowany okres niezbędny do jej usunięcia.                 

W razie odmowy usunięcia wad lub nieprzystąpienia do usuwania wad w terminie wskazanym w 

zdaniu poprzednim, Zamawiający może usunąć wady sam lub powierzyć ich usunięcie osobie 

trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, nie tracąc uprawnień z tytułu gwarancji. 

12. Wszelkie wady i usterki oraz awarie będą zgłaszane na adres poczty elektronicznej Wykonawcy. 

13. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie jej terminu, jeżeli wada 

lub usterka ujawniła się przed upływem gwarancji. Nie dotyczy to niewłaściwego użytkowania. 

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady ujawnione w okresie obowiązywania rękojmi na 

zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego. 

15. Bieg terminu uprawnień z rękojmi za wady, o której mowa w ustępie powyżej, liczony jest od 

dnia podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę bez zastrzeżeń protokołu obioru Prac. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia osób realizujących usługę w zakresie czynności 

określonych w SIWZ na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1040). Czas pracy jednego 

pracownika nie może przekroczyć norm czasu pracy wynikających z przepisów powszechnie 

obowiązującego i zakładowego prawa pracy. 

17. Wykonawca zatrudni ww. osoby co najmniej na okres realizacji niniejszego zamówienia. 

W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca 

zobowiązuje się ̨do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.  

18. Wykonawca zapewni zachowanie wymogów określonych w niniejszym paragrafie również przez 

swoich podwykonawców, jeżeli będą oni realizowali czynności, w odniesieniu do których 

przewidziany jest powyższy wymóg zatrudnienia.  

19. Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę ̨

wymagania wskazanego w ust. 16 powyżej, w szczególności poprzez zlecenie kontroli 

Państwowej Inspekcji Pracy lub poprzez zażądanie przedłożenia do wglądu dokumentów 

potwierdzających zatrudnienie ww. osób na umowę ̨ o pracę. W trakcie realizacji Umowy 

Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego do przedłożenia kopii umów o pracę 

zawartych z osobami zawartymi w wykazie (zanonimizowanych co do danych innych, aniżeli imię 

i nazwisko pracownika, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu i okres zatrudnienia)  

20. W przypadku, gdy wynik kontroli wykaże brak zatrudnienia ww. osób na umowę ̨ o pracę 

Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości określonej w § 9 niniejszej Umowy.  
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21. Wykonawca oświadcza, że posiada ważną umowę ubezpieczenia OC o wartości sumy 

gwarancyjnej minimum 200 000 złotych z tytułu i zobowiązuje się do utrzymywania takiego 

ubezpieczenia w okresie realizacji umowy. 

 

§ 5 

1. Za wykonane Prace Wykonawca otrzyma  wynagrodzenie w wysokości  …………złotych brutto.  

2. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji, warunki zmiany wynagrodzenia określają postanowienia 

części XII SIWZ.  

3. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone po dokonaniu odbioru Prac przez Zamawiającego 

bez zastrzeżeń, stwierdzonym protokołem zdawczo-odbiorczym sporządzonym zgodnie z 

postanowieniami niniejszej Umowy, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. 

4. Po wykonaniu Prac Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego prawidłową i rzetelną fakturę 

VAT z terminem płatności wynoszącym 30 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu. Załącznik 

do faktury i warunek jej wystawienia stanowi protokół, o którym mowa w ustępie powyżej. Na 

fakturze VAT należy wskazać nr umowy, na podstawie której została ona wystawiona. 

5. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

fakturze VAT. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego  

w  wyniku złożenia polecenia przelewu. 

6. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT będzie każdorazowo 

rachunkiem zgłoszonym właściwym organom podatkowym i ujętym w wykazie podatników VAT,   

o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, prowadzonym przez Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała lista podatników VAT). W przypadku zmiany 

powyższego stanu rzeczy lub nieprawdziwości oświadczenia jak w zdaniu poprzedzającym 

Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty na rachunek bankowy zawarty                                

w przedmiotowym wykazie co stanowić będzie o należytym wykonaniu Umowy, a w przypadku,  

w  którym przedmiotowy wykaz nie będzie zawierał numeru rachunku Wykonawcy- wstrzymania 

się z płatnością do czasu jego ujawnienia i nie będzie uważany za pozostającego w opóźnieniu. 

7. Wykonawca nie może zbyć osobie trzeciej wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

 

§ 6  

1. Wykonawca opracuje dokumentację objętą Zadaniem, w tym  projektową, na podstawie której 

zrealizowane zostaną prace modernizacyjne i przedstawi w formie cyfrowej Zamawiającemu do 

akceptacji. 

2. Zamawiający może zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 5 dni roboczych 

uwagi i zastrzeżenia do przekazanej dokumentacji. Wykonawca przedstawi poprawioną 

dokumentację w terminie do 3 dni roboczych.  
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3. Brak uwag Zamawiającego w ciągu 5 dni od przekazania dokumentacji projektowej uważa się za 

Przyjęcie przez Zamawiającego  tej dokumentacji bez zastrzeżeń. 

4. Po zakończeniu prac modernizacyjnych Wykonawca  wykona 24 godzinny test wykonanej 

instalacji oraz przekaże opracowaną instrukcję ruchową dla obsługi, wykonaną wg wytycznych 

Zamawiającego przekazanych w ciągu 5 dni od wystąpienia przez Wykonawcę o ich przekazanie. 

Wykonawca w terminie uzgodnionym z Zamawiającym przeszkoli personel Zmawiającego, z 

pisemnym potwierdzeniem, w zakresie bezpiecznej obsługi i eksploatacji urządzenia.  

5. Po zakończeniu prac modernizacyjnych, Wykonawca zaktualizuje dokumentację i przekaże ją 

Zamawiającemu w 2 egzemplarzach w wersji papierowej podpisanej przez projektanta i 

wykonawcę wraz z dołączonym nośnikiem elektronicznym. Nośnik elektroniczny powinien 

zawierać kompletną wersję cyfrową przedmiotowej dokumentacji.  

6. Wykonawca po zakończeniu prac wykona 24 godzinny test wykonanej instalacji pod kątem 

poprawności jej działania. Po zakończeniu testu, Wykonawca sporządzi sprawozdanie/protokół.  

7. Przyjęcie dokumentacji w tym instrukcji bez zastrzeżeń przez Zamawiającego  oraz potwierdzenie i 

akceptacja przeprowadzonego 24 h testu, w tym sprawozdania z testu,  szkolenia pracowników z 

obsługi, będzie podstawą podpisania  Protokołu Odbioru Końcowego  dla całości Prac oraz 

przekazania instalacji do normalnej eksploatacji.  

§ 7 

1. Zamawiający w terminie dwóch dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 

odbioru Prac przystąpi do odbioru. 

2. Najpóźniej w dniu odbioru Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie 

wymagane przez obowiązujące przepisy pozwolenia, atesty, świadectwa dopuszczenia do 

eksploatacji oraz wyniki prób i badań oraz wymaganą przez przepisy dokumentację 

powykonawczą. Nieprzekazanie wskazanych dokumentów upoważnia Zamawiającego do odmowy 

podpisania protokołu odbioru prac albo do podpisania go z zastrzeżeniami. 

3. Przedstawiciel Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie zobowiązany jest do okazywania ww. 

dokumentów Zamawiającemu oraz do udostępniania ich kopii. 

4. Po stwierdzeniu przez Zamawiającego prawidłowości wykonanych przez Wykonawcę Prac, w tym 

przekazania kompletnej dokumentacji oraz przeszkolenia pracowników Zamawiającego i 

wykonania 24 h testu,  o których mowa w § 6, zostanie podpisany przez Strony Protokół Odbioru 

Prac. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wykonanych przez Wykonawcę Prac, 

Zamawiający zgłosi Wykonawcy swoje zastrzeżenia na piśmie (Strony dopuszczają formę 

elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w niniejszej umowie). W razie zgłoszenia 

zastrzeżeń, Wykonawca zobowiązany jest dokonać stosownych poprawek zgodnie 

z zastrzeżeniami Zamawiającego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 6 dni roboczych 

od dnia następnego, po dniu ich zgłoszenia. Po dokonaniu poprawek Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego w trybie ust. 1, a zapisy niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio. Obowiązek 

dokonania poprawek przez Wykonawcę nie skutkuje wydłużeniem terminu wskazanego w § 1. 

§ 8 

1. Jeżeli przedmiotem jakiegokolwiek odbioru będzie projekt, instrukcja, dokumentacja (w tym 

powykonawcza) lub opracowanie albo jakikolwiek inny utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 
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1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1231 z późn. zm.), 

zwane dalej w skrócie Dziełem, lub w związku z odbiorem przekazane będzie jakiekolwiek Dzieło, z 

dniem podpisania przez strony lub innych umocowanych przedstawicieli protokołów odbioru 

Dzieła, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe wraz z prawami 

zależnymi do wykonanego Dzieła, na zasadach określonych poniżej. 

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego nieograniczone w czasie i co do terytorium autorskie 

prawa majątkowe wraz z autorskimi prawami zależnymi do Dzieła, na następujących polach 

eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dzieła – wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy Dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 

oraz techniką cyfrową, 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dzieło utrwalono 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

3) w zakresie rozpowszechniania Dzieła w sposób inny niż określony w lit. b) powyżej- 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 

reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, także wprowadzanie do 

systemów komputerowych, sieci Internet i Intranet, 

4) w zakresie uprawnienia do wykonywania praw zależnych do Dzieła: prawo do 

dokonywania przeróbek (zmian) w Dziele, jego adaptacji i opracowań, oraz utrwalania, 

zwielokrotniania rozpowszechniania Dzieła zależnego, 

5)   wykorzystywanie Dzieła i jego opracowań w związku z prowadzoną przez Zamawiającego 

działalnością.  

3. Wykonawca oświadcza, że wyżej wymienione autorskie prawa majątkowe wraz z autorskimi 

prawami zależnymi przysługują lub będą mu przysługiwać w chwili przeniesienia na 

Zamawiającego na zasadzie wyłączności, nie są i nie będą obciążone żadnymi prawami osób 

trzecich, nie są przedmiotem postępowania sądowego lub egzekucyjnego oraz że posiada lub w 

chwili ich przeniesienia na Zamawiającego będzie posiadał autorskie prawa majątkowe oraz 

autorskie prawa zależne do zastosowanych rozwiązań technologicznych i technicznych. 

4. Strony Umowy oświadczają, że wynagrodzenie Wykonawcy za przeniesienie praw majątkowych 

wraz z autorskimi prawami zależnymi na wszystkich wymienionych polach eksploatacji, zawarte 

jest w wynagrodzeniu należnym Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy. 

5. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych wraz z autorskimi prawami 

zależnymi obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego własności 

egzemplarzy Dzieła. 

6. Wykonawca oświadcza, że wykonywane w ramach niniejszej Umowy roboty budowlane, usługi i 

dostawy nie naruszają żadnych praw patentowych, projektowych, innych praw własności 

przemysłowej lub autorskich, praw do znaków chronionych zastrzeżonych przez lub na rzecz osób 

trzecich. 

7. Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zabezpieczenia i 

ochrony Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, wydatkami, krokami prawnymi 

lub innymi działaniami osób trzecich, wynikłymi lub spowodowanymi naruszaniem jakichkolwiek 
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praw patentowych lub innych praw własności przemysłowej i intelektualnej związanych z 

realizacją przedmiotu Umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonych szkód spowodowanych naruszeniem 

praw patentowych lub innych praw własności intelektualnej czy przemysłowej osób trzecich z 

wyłączeniem używania przez Zamawiającego przedmiotu Umowy w sposób sprzeczny z jego 

przeznaczeniem wynikającym z warunków Umowy.  

9. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę na piśmie o wszelkich roszczeniach i sporach 

sądowych o naruszenie praw wszczętych przeciwko Zamawiającemu z powodu jego korzystania z 

jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub przemysłowej udzielonych Zamawiającemu   

w ramach niniejszej Umowy. 

§ 9 

1. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy zapłaty  kar umownych z tytułu: 

1) odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca– 

w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy określonej w § 5 ; 

2) opóźnienia w wykonaniu Prac objętych umową, za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca w wysokości 5000 zł za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia; 

3) opóźnienia, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wykonaniu napraw 

gwarancyjnych lub w ramach rękojmi za wady w wysokości 5000 zł za każdą rozpoczętą 

dobę opóźnienia; 

4) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, spowodowanych 

wyłącznie działaniem umyślnym Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje prawo 

dochodzenia od Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% wartości przedmiotu 

umowy określonej w § 5 ; 

5) 400,00 zł za każdy przypadek skierowania do realizacji Prac, będących przedmiotem 

niniejszej Umowy osoby niezatrudnionej na podstawie umowy o pracę. 

2. Kara Umowna, z tytułu wymienionego w ust. 1  powyżej, powinna być zapłacona przez Stronę 

Zobowiązaną w terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty przez Stronę 

Uprawnioną. Zamawiający, z zastrzeżeniem zakazów wynikających z przepisów prawa 

bezwzględnie obowiązującego, może potrącić kwotę kary umownej z wynagrodzenia lub 

jakiejkolwiek innej należności Wykonawcy. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej 

potrącenie przez Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z 

obowiązku należytego wykonania jego obowiązków określonych w umowie. 

3. Jakiekolwiek zastrzeżone w niniejszej umowie lub przepisach prawa na rzecz Zamawiającego 

uprawnienia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy są 

względem siebie niezależne i mogą być, według wyboru Zamawiającego, dochodzone łącznie 

lub każde z osobna. Jakiekolwiek zastrzeżone w niniejszej umowie na rzecz Zamawiającego 

kary umowne nie wyłączają dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania (w tym 

uzupełniającego) przewyższającego wartość zastrzeżonych kar. 
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§ 10 

1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa (w tym 

Kodeksu Cywilnego i prawa zamówień publicznych) Stronom przysługuje prawo odstąpienia od 

umowy w następujących sytuacjach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w tym w części niewykonanej: 

a) gdy Wykonawca nie rozpoczął Prac określonych § 1 w ciągu 3 dni roboczych  od dnia 

przekazania mu terenu prac, 

b) gdy zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub wniosek o 

otwarcie w stosunku do Wykonawcy postępowania restrukturyzacyjnego,  

c) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, chyba że Wykonawca 

wykaże, że nie wpłynie to na realizację niniejszej Umowy, 

d) gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem Prac tak dalece, że nie jest 

prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w terminie określonym w § 1, 

e) w przypadku stwierdzenia nienależytego jej wykonywania, jeżeli Wykonawca 

pomimo uprzedniego pisemnego wezwania przez Zamawiającego do jej należytego 

wykonywania nie wykazuje poprawy, 

f) gdy wygaśnie polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy, wymagana w dokumentacji 

postępowania., a Wykonawca nie zawrze kolejnej umowy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej na wymaganą sumę gwarancyjną. 

2. W sytuacji określonej w ust. 1 pkt 1 powyżej Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek 

wynagrodzenie. 

3. W sytuacji określonej w ust. 1 pkt b-f powyżej Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 

w wysokości proporcjonalnej do zakresu Prac wykonanych zgodnie z postanowieniami 

niniejszej umowy  i zaakceptowanych przez Zamawiającego, pomniejszonej o koszty, jakie 

Zamawiający będzie musiał ponieść celem przygotowania kontynuowania Prac. 

 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 10 dni po powzięciu wiadomość o tych 

okolicznościach, zaś Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 

części umowy. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu albo rozwiązaniu umowy określonym w ust. 1 winno być złożone 

drugiej stronie na piśmie w terminie do 10 dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego podstawą 

odstąpienia albo rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym. 

§ 11 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności mogą nastąpić za zgodą obu stron                

w formie pisemnego aneksu. 
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2. Ilekroć w niniejszej umowie zastrzeżono dla jakiejś czynności wyłącznie formę pisemną, bez 

dalszego określenia, w razie wątpliwości uważa się ją za zastrzeżoną pod rygorem nieważności. 

3. W wypadku powstania sporu w związku z niniejszą umową, w szczególności dotyczącego jej 

zawarcia, wykonywania, wykładni, rozwiązania lub odstąpienia od niej, strony dążyć będą do 

ugodowego rozstrzygnięcia, tj. w drodze negocjacji i porozumienia. 

4. W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu sądem wyłącznie właściwym do 

rozpoznawania w/w sporów będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny w Bydgoszczy. 

5. Sprawy nieuregulowane niniejszą umową podlegają przepisom powszechnie obowiązującego 

prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego. 

6. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu, adresu 

e-mail lub numeru telefonu. Zmiana danych kontaktowych nie stanowi zmiany niniejszej umowy                  

i może nastąpić pisemnie lub mailowo. 

7. W przypadku niezrealizowania obowiązku określonego w ust. 6, pisma i informacje dostarczone 

zgodnie z dotychczasowymi danymi kontaktowymi, w tym pod adres wskazany w niniejszej 

umowie uważa się za skutecznie doręczone. 

8. Umowa niniejsza została sporządzona w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

9. Wszelkie  załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy. 

 

  ZAMAWIAJĄCY                   WYKONAWCA 
 


