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1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Zakład Usług Komunalnych Tadeusz Drozdowski 

ul. Bielawska 6 

58 – 250 Pieszyce 

Polska 

reprezentowany przez: 

Biuro Inwestorskie Janusz Rybka 

ul. Idzikowskiego 32a/3 

54-129 Wrocław 

Polska 

 

2. Tryb udzielania zamówienia 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z zapisami ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. 

zm.), zwanej dalej Ustawą Pzp. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do obsługi Zakładu Gospodarki Odpadami – 

Ekologicznego Centrum Odzysku w Bielawie, w ramach rozbudowy instalacji mechaniczno-

biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów pozostałych po 

selektywnym zbieraniu odpadów zawierających odpady ulegające biodegradacji, wraz 

z zakupem i montażem urządzeń oraz wykonaniem prac w zakresie infrastruktury 

wspomagającej funkcjonowanie tejże instalacji, w podziale na 2 części zamówienia, tj.:  

1) Część nr 1 zamówienia pn. sprzęt stacjonarny, obejmująca dostawę: 3 separatorów 

magnetycznych, 1 separatora wiroprądowego  oraz 2 przenośników taśmowych; 

2) Część nr 2 zamówienia pn. sprzęt mobilny, obejmująca dostawę: 1 ładowarki kołowej, 

1 sita mobilnego oraz 1 rozdrabniarka do odpadów zielonych. 

2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej 

SIWZ – pn. Opis przedmiotu zamówienia (tj. OPZ). 

3. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności Program 

Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II oś: „Gospodarka odpadami i ochrona 

powierzchni ziemi”, Działanie 2.1. „Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki 

odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych”. 

4. Przedmiot zamówienia według kodu CPV:  

 Słownik główny 

przenośniki 42417200-4 

ładowarki jezdne 34144710-8 

 

4. Zamówienia częściowe 

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.  

2. Zamawiający dokonał podziału przedmiotu zamówienia na 2 n/w części zamówienia:  

1) Część nr 1 zamówienia pn. sprzęt stacjonarny; 

2) Część nr 2 zamówienia pn. sprzęt mobilny. 
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5. Zamówienia uzupełniające 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

 

6. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz nie przewiduje zawarcia umowy 

ramowej. 

 

7. Termin wykonania zamówienia 

1. Zamawiający przewidział termin wykonania przedmiotu zamówienia, od dnia podpisania 

umowy do: 

1) Część nr 1 zamówienia pn. sprzęt stacjonarny – do dnia 31.10.2015 r. przy czym: 

a) dostawa z montażem do dnia 15.09.2015 r., 

b) rozruch do dnia 30.09.2015r. 

2) Część nr 2 zamówienia pn. sprzęt mobilny – do dnia 31.10.2015 r. przy czym: 

a) dostawa do dnia 30.09.2015 r. 

2. Wykonawca udzieli gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na okres zgodny z treścią oferty, 

na warunkach określonych w OPZ oraz przepisami o gwarancji i rękojmi określonymi 

w Kodeksie cywilnym. 

 

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków, dla każdej z części zamówienia 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, 

spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, i brak podstaw do 

wykluczenia z powodu niespełniania tych warunków. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia: 

 Wykonawca spełnia warunek, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 

wykonał: 

a) dla części 1 przedmiotu zamówienia: 

 po dwie dostawy separatorów o wartości minimum 50.000 PLN brutto każdy oraz po 

dwie dostawy przenośników o wartości minimum 30.000 PLN brutto każdy; 

b) dla części 2 przedmiotu zamówienia: 

 po dwie dostawy ładowarek o wartości minimum 500.000 PLN brutto każda, jednej 

dostawie przesiewacza bębnowego o wartości minimum 150.000 PLN brutto i jednej 

dostawie rębaka o wartości minimum 200.000 PLN brutto 

(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch 

lub więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich wykonawców 

łącznie); 
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 W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć oświadczenie i wykaz według zapisów punktu 9.1. niniejszej IDW. 

Ocena spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według 

zapisów punktu 9.1. niniejszej IDW. 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia: 

Wykonawca spełnia warunek jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania określonej 

działalności lub czynności związanej z przedmiot zamówienia. 

 (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch 

lub więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców 

łącznie). 

 W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć oświadczenie i dokumenty według zapisów punktu 9.1. niniejszej IDW. 

Ocena spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według 

zapisów punktu 9.1. niniejszej IDW. 

4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

 Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada: 

a) dla części 1 przedmiotu zamówienia: 

środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 400.000 PLN 

b) dla części 2 przedmiotu zamówienia: 

środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 900.000 PLN 

 (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch 

lub więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców 

łącznie). 

 W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć oświadczenie i dokumenty według zapisów punktu 9.1. niniejszej IDW. 

Ocena spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według 

zapisów punktu 9.1. niniejszej IDW. 

3. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, wobec których jest brak podstaw do 

wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp. 

W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy Pzp, zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie i dokumenty według zapisów punktu 

9.2. IDW. 

 

9. Wykaz oświadczeń oraz dokumentów, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, dla każdej części 

zamówienia 

1. W celu wykazania spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, oraz 

w związku z art. 44 ustawy Pzp, zgodnie z punktem 8.1 IDW, Wykonawca jest zobowiązany 

przedłożyć: 

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie zapisów art. 22 

ust. 1 Ustawy Pzp, opisane w punkcie 8.1.1) ÷ 8.1.4) IDW, sporządzone według 

Załącznika nr 2 do IDW; 
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(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch 

lub więcej Wykonawców w/w oświadczenie winno być złożone przez każdego 

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia odrębnie, 

bądź przez Pełnomocnika występującego w imieniu wykonawców, na podstawie 

udzielonego pełnomocnictwa); 

2) wykaz wykonanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane 

należycie, sporządzony odpowiednio według Załącznika nr 4 do IDW, w zależności na 

którą część zamówienia Wykonawca składa ofertę; 

(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch 

lub więcej Wykonawców w/w wykaz winien być złożony przez Wykonawcę spełniającego 

warunek, bądź przez Pełnomocnika występującego w imieniu wykonawców, na podstawie 

udzielonego pełnomocnictwa). 

UWAGA 

*  dowodami czy dostawy zostały wykonane należycie, sporządzony są: 

a) poświadczenie, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt. a), 

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie 

zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których 

mowa wyżej. 

 

3) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającą 

wysokość posiadanych środków finansowych lub wysokość zdolności kredytowej 

Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert; 

(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch 

lub więcej Wykonawców w/w informacja winna być złożona przez Wykonawcę spełniającego 

warunek, bądź przez Pełnomocnika występującego w imieniu wykonawców, na podstawie 

udzielonego pełnomocnictwa); 

UWAGA 

A. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach ekonomicznych i finansowych innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, wymaga się przedłożenia informacji banku 

lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych 

środków finansowych lub wysokość zdolności kredytowej Wykonawcy,, dotyczącej tych 

podmiotów. 

B. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących 

sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny 

dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego 

warunku. 
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2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z punktem 8.2. IDW Wykonawca jest zobowiązany 

przedłożyć: 

1)  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone według Załącznika nr 3 do 

IDW; 

(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch 

lub więcej Wykonawców w/w oświadczenie musi dotyczyć każdego z Wykonawców i winno 

być złożone przez każdego z nich odrębnie); 

2)    aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch 

lub więcej Wykonawców w/w dokument musi dotyczyć każdego z Wykonawców i winien 

być złożony przez każdego z nich odrębnie); 

3)   aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał 

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

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch 

lub więcej Wykonawców w/w dokument musi dotyczyć każdego z Wykonawców i winien 

być złożony przez każdego z nich odrębnie); 

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega 

z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch 

lub więcej Wykonawców w/w dokument musi dotyczyć każdego z Wykonawców i winien 

być złożony przez każdego z nich odrębnie); 

5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert;  

(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch 

lub więcej Wykonawców w/w dokument musi dotyczyć każdego z Wykonawców i winien 

być złożony przez każdego z nich odrębnie); 

6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt. 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert; 

(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch 

lub więcej Wykonawców w/w dokument musi dotyczyć każdego z Wykonawców i winien 

być złożony przez każdego z nich odrębnie); 
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7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt. 10 i 11 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert; 

(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch 

lub więcej Wykonawców w/w dokument musi dotyczyć każdego z Wykonawców i winien 

być złożony przez każdego z nich odrębnie). 

3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć również: 

1) listę podmiotów należących do  tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 

2 pkt 5 Ustawy Pzp albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej 

sporządzoną według treści wzoru Załącznika nr 6 do IDW; 

(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch 

lub więcej Wykonawców w/w informacja musi dotyczyć każdego z Wykonawców i winna 

być złożona przez każdego z nich odrębnie). 

UWAGA: 

A. W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 

zdolnościach finansowych lub ekonomicznych  innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków, Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 

udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 

B. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy 

Pzp, polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp (pkt A. powyżej), 

Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów 

w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący 

Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda: 

1) w przypadku warunku, o którym mowa w pkt 8.2.4) a), b) IDW, dokumentów, o których 

mowa w pkt 9.1.3) IDW; 

2) dokumentów dotyczących w szczególności: 

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu 

zamówienia, 

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę w innym podmiotem, 

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia. 

C. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, 

odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek 

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

D. Zamawiający dołączył do IDW w/w wzory załączników, które są materiałem uzupełniającym, 

a ich forma nie może być traktowana przez Wykonawców, jako obowiązująca. Za treść oferty 

oraz jej kompletność odpowiada Wykonawca. 

E. Jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty, w których wartość podana będzie w innej walucie, 

niż PLN, to dla potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający 

dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego 

i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski odpowiednio z dnia wydania dowodów, że zostały 

wykonane należycie lub innych dokumentów, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 
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charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dowodów, o których mowa, a w odniesieniu 

do dokumentów finansowych z dnia ich wystawienia. 

 

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 

1) pkt. 9.2.2)÷9.2.4) i 9.2.6) niniejszej IDW - składa dokument lub dokumenty, wystawione 

w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzająco odpowiednio, 

że: 

-  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

-  nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 

i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu, 

-  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 

2) pkt. 9.2.5) i 9.2.7) niniejszej IDW - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego 

lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty 

dotyczącą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10 i 11 Ustawy Pzp. 

5. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.4.1) tiret pierwszy i trzeci, pkt 9.4.2), IDW, powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6. Dokument, o którym mowa w pkt 9.4.1) tiret drugi, IDW, powinien być wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

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

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.4 IDW, zastępuje 

się je dokumentem zawierającym  oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione 

do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

lub przed notariuszem. Zapisy pkt 9.5 i 9.6 IDW stosuje się odpowiednio. 

8. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę. 

9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 

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

określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 

Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 

Wykonawcę lub te podmioty. 

10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

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

12. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio w pkt 

9.1.2) IDW, wraz z dowodami, o których mowa w pkt 9.1.2) IDW, budzą wątpliwości 

Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie 

zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się 

bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały 
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zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio 

Zmawiającemu. 

 

10. Wymagania dotyczące wadium, dla każdej części zamówienia 

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:  

1) dla części 1 przedmiotu zamówienia: 12.000,00 PLN, (słownie: dwanaście tysięcy 

złotych); 

2) dla części 2 przedmiotu zamówienia: 40.000,00 PLN, (słownie: czterdzieści tysięcy 

złotych). 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. 

U. z 2007 Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego:  

BZ WBK 64 1090 2301 0000 0005 9014 1677 

5. Nie dopuszcza się składania wadium w innej walucie niż PLN, zapis ten dotyczy również 

wadium złożonego w innej formie niż w pieniądzu. 

6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być 

gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, 

musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzona zgodnie 

z obowiązującym prawem. 

7. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym 

terminie, w dniu otwarcia ofert znajdować się będzie się na rachunku Zamawiającego. 

8. Wadium wniesione w formie innej niż w pieniądzu należy złożyć najpóźniej w terminie 

składania ofert w kopercie z ofertą.  

9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ust. 1 ÷ 2 

Ustawy Pzp. 

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami według zasad określonych w art. 46 ust. 

4a ÷ 5 Ustawy Pzp, tj.: 

1) jeżeli Wykonawca, którego oferta została złożona, odmówił podpisania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 

2) jeżeli Wykonawca, którego oferta została złożona, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy; 

3) w przypadku Wykonawcy, którego oferta została złożona, zawarcie umowy w sprawie 

zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

lub 

4) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy 

Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, 
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o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących 

do tej samej grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której 

mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty 

złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

 

11.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, dla każdej 

części zamówienia 

1. Zamawiający żąda zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny 

całkowitej podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy.  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione, według wyboru 

Wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. 

U. z 2007 Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego wskazany we wzorze Umowy (Umowa) stanowiącym Część II SIWZ. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wnosi zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania, o którym mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy Pzp. 

6. Do zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w trakcie jego realizacji 

stosuje się art. 149 Ustawy Pzp.  

7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wykonania umowy w sposób opisany w Umowie. 

 

12. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego 

zamówienia publicznego, dla każdej części zamówienia 

1.  Wszelkie płatności związane z realizacją zamówienia publicznego dokonywane będą w PLN. 

2.  Całkowita cena podana w ofercie winna być podana w PLN i winna obejmować cały zakres 

zamówienie zgodnie z OPZ. 

 

13. Opis sposobu przygotowania oferty, dla każdej części zamówienia 

1.  Wymagania podstawowe: 

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę; 

2) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej; 

3) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ; 

4) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań przez 

Wykonawcę; 
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5) Oferta, oraz załączone do oferty oświadczenia i dokumenty w formie oryginałów muszą 

być podpisane, na każdej zapisanej stronie, przez osobę upoważnioną do reprezentacji 

Wykonawcy. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą dodatkowo posiadać klauzulę 

„za zgodność z oryginałem”, potwierdzoną podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji 

Wykonawcy; 

6) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje osoba upoważniona, do oferty musi być 

załączone pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie 

niniejszego zamówienia publicznego (należy załączyć oryginał lub kserokopię 

poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza); 

7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 

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

określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 

Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio 

przez Wykonawcę lub ten podmiot. 

8) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty 

należy załączyć stosowne upoważnienie dla Lidera, wystawione przez każdego 

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zasady potwierdzenia 

wiarygodności takich upoważnień, obowiązują tak jak dla Wykonawcy. Ofertę podpisać 

mogą osoby upoważnione do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub pełnomocnik w ich imieniu; 

9) Dokumenty sporządzone w języku  obcym są składane z tłumaczeniem na język polski; 

10) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 

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

muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.)” i dołączone odrębnie do oferty, lecz w tym 

samym opakowaniu co oferta. Wykonawca, w przypadku zastrzeżenie jakiejkolwiek 

informacji zawartej w ofercie jako tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest wykazać, 

że stanowi ona tajemnicę przedsiębiorstwa; 

11) Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis czytelny lub podpis nieczytelny  

z pieczątką imienną; 

12) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 

złożenie czytelnego zapisu o treści pieczątki, zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy 

(firmy) i siedziby oraz numer NIP; 

13) Poprawki lub zmiany w ofercie muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę; 

14) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 

z zastrzeżeniem treści art. 93 ust. 4 Ustawy Pzp. 

2.  Forma oferty. 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem czytelnej formy pisemnej; 

2) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej odczytanie przed 

wyznaczonym terminem otwarcia ofert; 
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3) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisanej 

przez siebie treści, muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) 

ofertę; 

4) Zaleca się by oferta została złożona w oryginale i kopii. 

3.  Zawartość oferty. 

Do Oferty należy załączyć wymagane w SIWZ dokumenty i oświadczenia, kompletna oferta 

winna zawierać: 

1) formularz Oferty, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do 

niniejszej IDW; 

2) Załączcnik nr 1a do oferty pn. wykaz cen; 

3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według 

Załącznika nr 2 do niniejszej IDW; 

4) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone według Załącznika nr 3 do 

IDW; 

5) wykaz wykonanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy zostały wykonane/są wykonywane, oraz załączeniem dowodów, czy 

zostały wykonane/są wykonywane należycie, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert, sporządzony odpowiednio według Załącznika nr 

4 do IDW; 

6) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy 

Wykonawca polega na: wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych tego podmiotu, 

sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszej IDW; 

7) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

8) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzająca 

wysokość posiadanych środków finansowych lub wysokość zdolności kredytowej 

Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert;  

9) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 

w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert; 

10) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega 

z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
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płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

11) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt. 4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert; 

12) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt. 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert; 

13) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt. 10 i 11 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert; 

14) listę podmiotów należących do  tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 

2 pkt. 5 Ustawy Pzp albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej 

sporządzone według Załącznika nr 6 do IDW; 

15) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje osoba upoważniona, do oferty musi być 

załączone pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie 

niniejszego zamówienia publicznego (należy załączyć oryginał lub kserokopię 

poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza); 

16) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 

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

określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 

Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio 

przez Wykonawcę lub ten podmiot; 

17) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty 

należy załączyć stosowne upoważnienie dla Lidera, wystawione przez każdego 

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

4.  Skuteczność zmian lub wycofanie złożonej oferty. 

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub 

wycofanie złożonej oferty są skuteczne gdy zostały dokonane przed upływem terminu 

składania ofert. 

5.  Zmiana złożonej oferty. 

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według 

zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające 

zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” 

kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”. 

6. Wycofanie złożonej oferty. 

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego 

przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu 

i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą 

powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”. 
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14. Wyjaśnianie treści SIWZ oraz zmiany treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu 

Wyjaśnianie oraz zmiany treści SIWZ mogą być dokonywane w trybie i na zasadach określonych 

w art. 38 Ustawy Pzp. 

 

15. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty, dla każdej części zamówienia 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:  

Biuro Inwestorskie Janusz Rybka, ul. Idzikowskiego 32a/3, 54-129 Wrocław, Polska, 

w nieprzekraczalnym terminie:  

do dnia  26.06.2015 r. do godz.  10:00 

2.  Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce), 

przy czym kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

Oferta w postępowaniu pn.:  

„Rozbudowa instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych i odpadów pozostałych po selektywnym zbieraniu odpadów 

zawierających odpady ulegające biodegradacji, wraz z zakupem i montażem 

urządzeń oraz wykonaniem prac w zakresie infrastruktury wspomagającej 

funkcjonowanie tejże instalacji,  w tym wykonanie przenośników taśmowych, 

separacja metali nieżelaznych i żelaznych, ładowarka kołowa,  sito i rozdrabniarka 

do odpadów zielonych”, Część zamówienia nr ….  

Nie otwierać przed dniem: ………….2015 r. przed godz. 10:15. 

 

16. Miejsce i termin otwarcia ofert, dla każdej części zamówienia 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:  

Biuro Inwestorskie Janusz Rybka, ul. Idzikowskiego 32a/3, 54-129 Wrocław, Polska, 

w terminie: 

w dniu 26.06.2015 r. o godz.  10:15 

 

17. Tryb otwarcia ofert, dla każdej części zamówienia 

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

2. Koperty (paczki) oznakowane napisem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert 

(paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności 

procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty. 

3. Podczas otwarcia ofert podaje się: 

1) Nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 

2) informacje dotyczące ceny, okresu gwarancji zawartych w ofertach;  

4. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający 

niezwłocznie przekaże informacje, o których mowa w pkt 17.1. i pkt 17.3. IDW.  
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18. Zwrot oferty bez otwierania, dla każdej części zamówienia 

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie składania ofert 

i zwróci ofertę Wykonawcy po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

 

19. Termin związania ofertą, dla każdej części zamówienia 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może, przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się o do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ppkt. 3, nie powoduje utraty wadium.  

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane 

jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 

przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

 

20. Opis sposobu obliczenia ceny, dla każdej części zamówienia 

1. Całkowita cena podana w ofercie musi być wyrażona w jednostkach pieniężnych (złoty polski). 

Wykonawca dokonując obliczenia ceny winien wycenić wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia zgodnie z OPZ, oraz skalkulować wszelkie koszty takie jak np. 

transport, montaż, wymagane ubezpieczenia, itp. 

2. Całkowita cena podana w ofercie musi uwzględniać wynagrodzenie Wykonawcy łącznie 

z naleznym podatkiem VAT, określonego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku 

od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Prawidłowe ustalenie podatku VAT 

należy do obowiązku Wykonawcy. 

Całkowita cena podana w ofercie powinna być wyliczona w następujący sposób:  

  cena (brutto) = wartość (netto) x 1,23 (współczynnik). 

3. Podstawą do określenia ceny całkowitej jest Wykaz cen, który Wykonawca winien załączyć do 

oferty, jako jej treść, tj. Załącznik nr 1a. 

4. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację przedmiotu zamówienia, określone zostały 

w Umowie. 

5. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi 

wątpliwości Zamwiającego co do mozliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 

z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 

w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen 

wszystkich złozonych ofert, Zamawający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia 

dowodów, dotyczacych elementów oferty mającyh wpływ na wysokość ceny, zgonie z zapisami 

art. 90 ust. 1 Ustawy Pzp. 

6. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

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

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 
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przedstawionej w niej ceny całkowitej podanej w ofercie podatek od towarów i usług, który 

miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Powyższe wynika 

z konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

21. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert, dla każdej części 

zamówienia 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te Oferty, które nie zostaną odrzucone.  

2. Zmawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, tj.: 

1) cena – waga 80 %, 

2) okres gwarancji – waga 20 %. 

3. Oferta otrzyma punkty za: 

1) kryterium „cena” (C), zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów 

wynikającą z działania: 

Pi (C) =  
Ci

C min
 x 80 

gdzie: 

Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena”; 

Cmin najniższa cena (brutto) spośród ofert; 

Ci cena (brutto) oferty „i”. 

 

2) kryterium „okres gwarancji” (G), po 2 punkty za każde 6 miesięcy wydłużenia okresu 

gwarancji ponad minimalny okres gwarancji opisany w OPZ. 

3) łączna liczba punktów (P), jaką otrzyma oferta zostanie wyliczona według wzoru: 

        P = C + G 

4. Jeżeli nie można wybrac ofety najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamwiający sposórd tych 

ofert wybiera ofertę z najniższą ceną. 

 

22. Tryb oceny ofert  

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących 

treści złożonej Oferty. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą 

negocjacji dotyczących złożonej Oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, 

dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

2. Zamawiający poprawi w Oferty: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności Ofery z treścią SIWZ, niepowodujące istotnych 

zmian w treści Oferty, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, kótrego Oferta została poprawiona. 
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3. Ocena zgodności Oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie 

analizy pełnomocnictw, dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w niej  

z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp. 

4. Zamawiający, w toku oceny Oferty, zastrzega sobie prawo sprawdzania wiarygodności 

przedstawionych przez Wykonawcę pełnomocnictw, dokumentów, oświadczeń, wykazów, 

danych i informacji.  

 

23. Wykluczenie Wykonawcy 

1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia 

stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 oraz art. 24b ust. 3 Ustawy Pzp, przy czym na podstawie 

art. 24 ust. 4 Ustawy Pzp - Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

2. Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej równocześnie zawiadomi 

Wykonawców którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne 

i prawne. 

 

24. Odrzucenie oferty 

1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 Ustawy Pzp.  

2. Zamawiający uzna Ofertę za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy Pzp.  

3. Informacje o Ofetach odrzuconych Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którzy 

złożyli Oferty zgodnie z trescia art. 92 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Pzp. 

 

25. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania, dla każdej części zamówienia 

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie 

zasady i kryteria określone w SIWZ i zapisach Ustawy Pzp. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający jednocześnie zawiadomi 

Wykonawców, kótrzy złozyli oferty o: 

1)  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkamia i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 

wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania 

i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom 

w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,  

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 

i prawne, 

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne,  

4)  terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy Pzp, po którego upływie 

umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

3. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zamieszcza informacje, 

o których mowa w pkt 25.2.1) IDW, na stronie interentowej oraz w miejscu publicznie 

dostepnym w swojej siedzibie. 

4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej 
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26. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Po wyborze oferty najkorzystniejszej, Wykonawca zostanie zaproszony do siedziby 

Zamawiającego celem podpisania Umowy. 

2. Wykonawca, pod rygorem stwierdzenia uchylania się od podpisania Umowy, przed jej 

podpisaniem przedłoży: 

1) dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób, składających podpis pod Umową, 

do występowania w imieniu Wykonawcy i dokonywania w jego imieniu składania 

oświadczenia woli; 

2) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3) dowód ubezpieczenia umowy, o którym mowa w Umowie. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, przed podpisaniem Umowy zobowiązani są do zawarcia Umowy cywilno-

prawnej. Umowa ta musi być zawarta na czas trwania przedmiotu zamówienia i termin 

gwarancji. Co najmniej na 3 dni przed terminem podpisaniem Umowy, Wykonawcy muszą 

przedstawić Zamawiającemu umowę, opisującą przyjętą formę prawną oraz określającą zakres 

obowiązków każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przy 

realizacji Umowy, w oryginale. 

4. Umowa, o której mowa wyżej, musi być podpisana przez upełnomocnionych przedstawicieli 

wszystkich Wykonawców składających Ofertę wspólną. W umowie tej Wykonawcy wyznaczą 

spośród siebie Pełnomocnika upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wspólnie realizujących 

Umowę. Pełnomocnik upoważniony będzie także do wystawiania faktur, przyjmowania 

płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wspólnie realizujących 

Umowę. 

5. Zgodnie z treścią art. 139 i 140 Ustawy Pzp, Umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 

1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

2) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie, 

3) podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia 

określone w SIWZ, 

4) Wykonawcy wspólne ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarna 

odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu Umowy i wniesienie zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy, 

5) wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagać będą formy pisemnej w postaci 

aneksu do Umowy pod rygorem nieważności, 

6) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy Ustawy Pzp nie 

stanowią inaczej. 

6. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, przy czym Zamawiający, zgodnie z treścią 

art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp, przewiduje zmianę zawartej Umowy w stosunku do treści oferty 

Wykonawcy, na podstawie warunków szczegółowo opisanych Umowie. 

7. Wartość przedmiotu Umowy nie będzie podlegać waloryzacji ze względu na inflację. 
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8. Pozostałe kwestie odnoszące się do Umowy regulują jej zapisy – częśc II SIWZ. 

 

27. Unieważnienie postępowania  

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w sytuacjach określonych 

w art. 93 ust. 1 i ust. 1a. Ustawy Pzp. 

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi, 

równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert, 

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 

ofert, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złozyli oferty niepodlegające odrzuceniu, 

przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, 

w szczególności kosztów przygotowania oferty.  

4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzialenie zamóweinia Zamwiajacy na wniosek 

Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego 

postępowania, które dotyczy tegos amego przedmiotu zamóweinia lu obejmuje ten sam 

przedmiot zamówienia. 

 

28. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcom, a także 

innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniosły 

lub mogły ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp. 

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec treści SIWZ, środki ochrony prawnej przysługują 

również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 Ustawy Pzp. 

3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 28.1. IDW są: 

a) odwołanie, 

b) skarga do sądu. 

Odwołanie  

1)  Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy Pzp czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 

do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie zapisów Ustawy Pzp. 

2)  Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. 

3)  Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu. 

4)  Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 
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terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do 

jego wniesienia za pomocna jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2. Ustawy Pzp. 

5)  Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami Ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie Ustawy Pzp, na które nie 

przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. Ustawy Pzp. 

6)  W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo 

dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany 

w Ustawie Pzp dla tej czynności. 

7)  Na czynności, o których mowa w ppkt. 6) nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem zapisów 

art. 180 ust. 2 Ustawy Pzp. 

8)  Odwołanie wnosi się: 

a)  w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 

Ustawy Pzp, albo 

b)  w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

9) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się 

w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

SIWZ na stronie internetowej. 

10) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt. 8) i 9) wnosi się terminie 10 dni od 

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

11) Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 

najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 

12) Jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia 

o udzieleniu zamówienia – odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia 

zawarcia Umowy; 

13) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 

SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 

14)  W przypadku wniesienia odwołania, po upływie terminu składania ofert, bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

15) Pozostałe zapisy dotyczące odwołania zawarte są w Dziale VI Rozdział 2 Odwołanie Ustawy Pzp. 

Skarga do sądu 

1)  Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 

do sadu. 

2)  W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy 

rozdziału 3 Skarga do sądu ustawy Pzp, nie stanowią inaczej. 

3)  Skargę wnosi się do Sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi 

w placówce operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jego wniesieniem. 
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5)  Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi 

w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

6)  W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes 

Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych 

przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - 

Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze. 

7)  Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 

zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, 

wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości 

lub w części. 

8)  W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania 

odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 

9)  Pozostałe zapisy dotyczące skargi do sądu zawarte są w Dziale VI Rozdział 3 Skarga do sądu 

Ustawy Pzp. 

 

29. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcą 

1.  Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 

mają obowiązek przekazywać na piśmie lub faksem. 

2. Zgodnie z art. 27 ust 2 Ustawa Pzp każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza 

fakt otrzymania przesłanych oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji.  

3  Pełnomocnik Zamawiającego pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 800-1400. Wykonawcy 

pisemnie zwracający się do Zamawiającego powinni kierować korespondencję na adres:  

Biuro Inwestorskie Janusz Rybka 

ul. Idzikowskiego 32a/3, 54-129 Wrocław. 

4.  Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani 

Monika Marciniak tel. (+48 71/ 71 59 104), faks (+48 71/ 71 59 104), od poniedziałku do 

piątku, w godzinach 9:00 – 13:00. 

   

30.  Podwykonawstwo 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 

powierzy podwykonawcom. 

 

31. Wykaz załączników do niniejszych IDW 

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory: 

Oznaczenie 

Załącznika 
Nazwa Załącznika 

Załącznik 1 Wzór Formularza Oferty 

Załącznik 2 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik 3 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

Załącznik 4 Wzór wykazu wykonanych głównych dostaw 

Załącznik 5 Wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 

Załącznik 6 Wzór zobowiązania oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów 
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Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści SIWZ. 

Zamawiający dopuszcza inne wzory, jednak winny one zawierać wszelkie postanowienia zawarte 

w niniejszej SIWZ. 
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Załącznik nr 1 do IDW – Wzór Formularza Oferty  

 

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 
na:  „Rozbudowa instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych i odpadów pozostałych po selektywnym zbieraniu odpadów 

zawierających odpady ulegające biodegradacji, wraz z zakupem i montażem 

urządzeń oraz wykonaniem prac w zakresie infrastruktury wspomagającej 

funkcjonowanie tejże instalacji,  w tym wykonanie przenośników taśmowych, 

separacja metali nieżelaznych i żelaznych, ładowarka kołowa,  sito i rozdrabniarka 

do odpadów zielonych”,  

Część zamówienia nr 1  

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  2/2015 
 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Usług Komunalnych Tadeusz Drozdowski 

ul. Bielawska 6 

58 – 250 Pieszyce 

 

2. WYKONAWCA: 

 Niniejsza oferta zostaje złożona przez:       

Lp. Nazwa Wykonawcy(ów) 
Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

   

 

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

 

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam, że: 

1) zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dotyczącej 

przedmiotu zamówienia, 

2) gwarantuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień 

do SIWZ oraz jej modyfikacji,  

3) całkowita cena: .............................................. [PLN] (brutto) 

 (słownie: ................................................................................................... [PLN]) 

*łącznie cena oferty (brutto) – przeniesiona z Wykazu cen 

Przy czym VAT będzie płacony w kwotach należnych zgodnie z przepisami prawa polskiego dotyczącymi 

stawek VAT. 

4) oferuję okres gwarancji w wymiarze ……… miesięcy na separatory magnetyczne. 

5) oferuję okres gwarancji w wymiarze ……… miesięcy na separator wiroprądowy. 
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6) oferuję okres gwarancji w wymiarze ……… miesięcy na przenośniki taśmowe. 

7) niniejsza oferta jest ważna 60 dni,  

8) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór Umowy stanowiący Części II SIWZ, 

9) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się 

zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

10) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia]1,  

11)  nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 

udzielenia przedmiotu zamówienia, 

12) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie 

stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji / 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 

postępowania2: 

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

(wyrażone cyfrą)  

od do 

a)     

Wykonawca, w przypadku zastrzeżenie jakiejkolwiek informacji zawartej w ofercie jako 

tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest wykazać, że stanowi ona tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

13) [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części przedmiotu zamówienia/ 

następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]3:  

l.p. Nazwa części zamówienia  

a)   

b)   

 

 

 

5. Podpis(y): 

l.p. nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania 

oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  

podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania oferty 

w imieniu Wykonawcy(ów) 

pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów)  

miejscowość  

i data 

1)  

 

     

 

 

                                                 
1 Wykonawca usuwa niepotrzebne.  
2 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
3 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
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Załącznik nr 1a do IDW – Wzór Wykazu cen  

 

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 
na:  „Rozbudowa instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych i odpadów pozostałych po selektywnym zbieraniu odpadów 

zawierających odpady ulegające biodegradacji, wraz z zakupem i montażem 

urządzeń oraz wykonaniem prac w zakresie infrastruktury wspomagającej 

funkcjonowanie tejże instalacji,  w tym wykonanie przenośników taśmowych, 

separacja metali nieżelaznych i żelaznych, ładowarka kołowa,  sito i rozdrabniarka 

do odpadów zielonych”,  

Część zamówienia nr 1  

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  2/2015 
 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Usług Komunalnych Tadeusz Drozdowski 

ul. Bielawska 6 

58 – 250 Pieszyce 

 

2. WYKONAWCA: 

 Niniejsza oferta zostaje złożona przez:       

Lp. Nazwa Wykonawcy(ów) 
Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

   

 

WYKAZ CEN 

l.p. wyszczególnienie producent i model ilość 
cena 

(brutto) 

1 separator magmatyczny  ryczałt  

2 separator magmatyczny  ryczałt  

3 separator magmatyczny  ryczałt  

4 separator wiroprądowy  ryczałt  

5 przenośnik taśmowy  ryczałt  

6 przenośnik taśmowy  ryczałt  

Łącznie Cena Oferty - do przeniesienia do Formularza oferty  

 

3. Podpis(y): 

l.p. nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania 

oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  

podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania oferty 

w imieniu Wykonawcy(ów) 

pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów)  

miejscowość  

i data 

1)  
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Załącznik nr 1 do IDW – Wzór Formularza Oferty  

 

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 
na:  „Rozbudowa instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych i odpadów pozostałych po selektywnym zbieraniu odpadów 

zawierających odpady ulegające biodegradacji, wraz z zakupem i montażem 

urządzeń oraz wykonaniem prac w zakresie infrastruktury wspomagającej 

funkcjonowanie tejże instalacji,  w tym wykonanie przenośników taśmowych, 

separacja metali nieżelaznych i żelaznych, ładowarka kołowa,  sito i rozdrabniarka 

do odpadów zielonych”,  

Część zamówienia nr 2  

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  2/2015 
 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Usług Komunalnych Tadeusz Drozdowski 

ul. Bielawska 6 

58 – 250 Pieszyce 

 

2. WYKONAWCA: 

 Niniejsza oferta zostaje złożona przez:       

Lp. Nazwa Wykonawcy(ów) 
Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

   

 

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

 

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam, że: 

14) zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dotyczącej 

przedmiotu zamówienia, 

15) gwarantuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień 

do SIWZ oraz jej modyfikacji,  

16) całkowita cena: .............................................. [PLN] (brutto) 

 (słownie: ................................................................................................... [PLN]) 

*łącznie cena oferty (brutto) – przeniesiona z Wykazu cen 

Przy czym VAT będzie płacony w kwotach należnych zgodnie z przepisami prawa polskiego dotyczącymi 

stawek VAT. 

17) oferuję okres gwarancji w wymiarze ……… miesięcy – na ładowarkę kołową 

18) oferuję okres gwarancji w wymiarze ……… miesięcy – na sito mobilne 
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19) oferuję okres gwarancji w wymiarze ……… miesięcy – na rozdrabniarkę do odpadów 

zielonych. 

20) niniejsza oferta jest ważna 60 dni,  

21) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór Umowy stanowiący Części II SIWZ, 

22) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się 

zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

23) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia]4,  

24)  nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 

udzielenia przedmiotu zamówienia, 

25) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie 

stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji / 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 

postępowania5: 

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

(wyrażone cyfrą)  

od do 

b)     

Wykonawca, w przypadku zastrzeżenie jakiejkolwiek informacji zawartej w ofercie jako 

tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest wykazać, że stanowi ona tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

26) [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części przedmiotu zamówienia/ 

następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]6:  

l.p. Nazwa części zamówienia  

c)   

d)   

 

 

 

5. Podpis(y): 

l.p. nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania 

oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  

podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania oferty 

w imieniu Wykonawcy(ów) 

pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów)  

miejscowość  

i data 

1)  

 

     

 

                                                 
4 Wykonawca usuwa niepotrzebne.  
5 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
6 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część I – Instrukcja dla Wykonawców 

 

„Rozbudowa instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów pozostałych po 

selektywnym zbieraniu odpadów zawierających odpady ulegające biodegradacji, wraz z zakupem i montażem urządzeń oraz 

wykonaniem prac w zakresie infrastruktury wspomagającej funkcjonowanie tejże instalacji, w tym wykonanie przenośników 

taśmowych, separacja metali nieżelaznych i żelaznych, ładowarka kołowa, sito i rozdrabniarka do odpadów zielonych” 

30 

Załącznik nr 1a do IDW – Wzór Wykazu cen  

 

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 
na:  „Rozbudowa instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych i odpadów pozostałych po selektywnym zbieraniu odpadów 

zawierających odpady ulegające biodegradacji, wraz z zakupem i montażem 

urządzeń oraz wykonaniem prac w zakresie infrastruktury wspomagającej 

funkcjonowanie tejże instalacji,  w tym wykonanie przenośników taśmowych, 

separacja metali nieżelaznych i żelaznych, ładowarka kołowa,  sito i rozdrabniarka 

do odpadów zielonych”,  

Część zamówienia nr 2  

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  2/2015 
 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Usług Komunalnych Tadeusz Drozdowski 

ul. Bielawska 6 

58 – 250 Pieszyce 

 

2. WYKONAWCA: 

 Niniejsza oferta zostaje złożona przez:       

Lp. Nazwa Wykonawcy(ów) 
Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

   

 

WYKAZ CEN 

L.p. Wyszczególnienie Producent i model Ilość 
Cena 

(brutto) 

1 Ładowarka kołowa  ryczałt  

2 Sito mobilne  ryczałt  

3 Rozdrabniarka do odpadów zielonych  ryczałt  

Łącznie Cena Oferty - do przeniesienia do Formularza oferty  

 

 

3. Podpis(y): 

l.p. nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania 

oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  

podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania oferty 

w imieniu Wykonawcy(ów) 

pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów)  

miejscowość  

i data 

1)  

 

     

 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część I – Instrukcja dla Wykonawców 

 

„Rozbudowa instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów pozostałych po 

selektywnym zbieraniu odpadów zawierających odpady ulegające biodegradacji, wraz z zakupem i montażem urządzeń oraz 

wykonaniem prac w zakresie infrastruktury wspomagającej funkcjonowanie tejże instalacji, w tym wykonanie przenośników 

taśmowych, separacja metali nieżelaznych i żelaznych, ładowarka kołowa, sito i rozdrabniarka do odpadów zielonych” 

31 

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

na:  „Rozbudowa instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych i odpadów pozostałych po selektywnym zbieraniu odpadów 

zawierających odpady ulegające biodegradacji, wraz z zakupem i montażem 

urządzeń oraz wykonaniem prac w zakresie infrastruktury wspomagającej 

funkcjonowanie tejże instalacji,  w tym wykonanie przenośników taśmowych, 

separacja metali nieżelaznych i żelaznych, ładowarka kołowa,  sito i rozdrabniarka 

do odpadów zielonych”,  

Część zamówienia nr ….  

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  2/2015 
 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Usług Komunalnych Tadeusz Drozdowski 

ul. Bielawska 6 

58 – 250 Pieszyce 

 

2. WYKONAWCA: 

 Niniejsza oferta zostaje złożona przez:       

Lp. Nazwa Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

 

Oświadczam(y), że: 

Ja(My), niżej podpisani, przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na 

dostawę pn. „Rozbudowa instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów pozostałych po selektywnym zbieraniu 

odpadów zawierających odpady ulegające biodegradacji, wraz z zakupem i montażem 

urządzeń oraz wykonaniem prac w zakresie infrastruktury wspomagającej 

funkcjonowanie tejże instalacji,  w tym wykonanie przenośników taśmowych, separacja 

metali nieżelaznych i żelaznych, ładowarka kołowa,  sito i rozdrabniarka do odpadów 

zielonych”, część zamówienia nr …….., spełniam(y) n/w warunki udziału w postępowaniu na 

podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 

z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.): 

 

1. posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym 

zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część I – Instrukcja dla Wykonawców 

 

„Rozbudowa instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów pozostałych po 

selektywnym zbieraniu odpadów zawierających odpady ulegające biodegradacji, wraz z zakupem i montażem urządzeń oraz 

wykonaniem prac w zakresie infrastruktury wspomagającej funkcjonowanie tejże instalacji, w tym wykonanie przenośników 

taśmowych, separacja metali nieżelaznych i żelaznych, ładowarka kołowa, sito i rozdrabniarka do odpadów zielonych” 

32 

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej  

z art. 297 Kodeksu Karnego. 

 

3. Podpis(y): 

l.p. nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania 

oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  

podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania oferty 

w imieniu Wykonawcy(ów) 

pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów)  

miejscowość  

i data 

1)       



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część I – Instrukcja dla Wykonawców 

 

„Rozbudowa instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów pozostałych po 

selektywnym zbieraniu odpadów zawierających odpady ulegające biodegradacji, wraz z zakupem i montażem urządzeń oraz 

wykonaniem prac w zakresie infrastruktury wspomagającej funkcjonowanie tejże instalacji, w tym wykonanie przenośników 

taśmowych, separacja metali nieżelaznych i żelaznych, ładowarka kołowa, sito i rozdrabniarka do odpadów zielonych” 

33 

Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 

z postępowania 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

na:  „Rozbudowa instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych i odpadów pozostałych po selektywnym zbieraniu odpadów 

zawierających odpady ulegające biodegradacji, wraz z zakupem i montażem 

urządzeń oraz wykonaniem prac w zakresie infrastruktury wspomagającej 

funkcjonowanie tejże instalacji,  w tym wykonanie przenośników taśmowych, 

separacja metali nieżelaznych i żelaznych, ładowarka kołowa,  sito i rozdrabniarka 

do odpadów zielonych”,  

Część zamówienia nr ….  

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  2/2015 
 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Usług Komunalnych Tadeusz Drozdowski 

ul. Bielawska 6 

58 – 250 Pieszyce 

 

2. WYKONAWCA: 

 Niniejsza oferta zostaje złożona przez:       

Lp. Nazwa Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

 

Oświadczam(y), że: 

Ja(My), niżej podpisani, przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: 

„Rozbudowa instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów 

komunalnych i odpadów pozostałych po selektywnym zbieraniu odpadów zawierających 

odpady ulegające biodegradacji, wraz z zakupem i montażem urządzeń oraz wykonaniem 

prac w zakresie infrastruktury wspomagającej funkcjonowanie tejże instalacji,  w tym 

wykonanie przenośników taśmowych, separacja metali nieżelaznych i żelaznych, 

ładowarka kołowa,  sito i rozdrabniarka do odpadów zielonych”, część zamówienia nr 

…….., oświadczam/my, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

Informacja dla Wykonawcy: 

Oświadczenie musi być podpisane przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy. 

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego. 

 

3. Podpis(y): 

l.p. nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania 

oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  

podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania oferty 

w imieniu Wykonawcy(ów) 

pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów)  

miejscowość  

i data 

1)       



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część I – Instrukcja dla Wykonawców 

 

„Rozbudowa instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów pozostałych po 

selektywnym zbieraniu odpadów zawierających odpady ulegające biodegradacji, wraz z zakupem i montażem urządzeń oraz 

wykonaniem prac w zakresie infrastruktury wspomagającej funkcjonowanie tejże instalacji, w tym wykonanie przenośników 

taśmowych, separacja metali nieżelaznych i żelaznych, ładowarka kołowa, sito i rozdrabniarka do odpadów zielonych” 

34 

Załącznik nr 4 - wzór Wykazu wykonanych głównych dostaw 

 

WYKAZ WYKONANYCH GŁÓWNYCH DOSTAW 

na:  „Rozbudowa instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych i odpadów pozostałych po selektywnym zbieraniu odpadów 

zawierających odpady ulegające biodegradacji, wraz z zakupem i montażem 

urządzeń oraz wykonaniem prac w zakresie infrastruktury wspomagającej 

funkcjonowanie tejże instalacji,  w tym wykonanie przenośników taśmowych, 

separacja metali nieżelaznych i żelaznych, ładowarka kołowa,  sito i rozdrabniarka 

do odpadów zielonych”,  

Część zamówienia nr ….  

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  2/2015 
 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Usług Komunalnych Tadeusz Drozdowski 

ul. Bielawska 6 

58 – 250 Pieszyce 

 

2. WYKONAWCA: 

  Niniejsza oferta zostaje złożona przez:       

Lp. Nazwa Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

 

Oświadczam(y), że: 

Wykonałem następujące główne dostawy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: 

Lp. 

 
nazwa zamówienia przedmiotu dostawy  

 

wartość 

(netto) 

dostawy 

data 

wykonania 

podmiot, na rzecz 

których dostawa 

została wykonana 

..      

..      

Opisane przedmiotu dostawy winien zostać sporządzony w sposób umożliwiający jednoznaczne 

stwierdzenie, czy wskazana dostawa potwierdza spełnienie przez Wykonawcę opisanego, przez 

Zamawiającego, warunku udziału w postępowaniu. 

 

*  dowodami czy dostawy zostały wykonane należycie, sporządzony są: 

c) poświadczenie, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

d) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt. a), 

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie 

zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których 

mowa wyżej. 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część I – Instrukcja dla Wykonawców 

 

„Rozbudowa instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów pozostałych po 

selektywnym zbieraniu odpadów zawierających odpady ulegające biodegradacji, wraz z zakupem i montażem urządzeń oraz 

wykonaniem prac w zakresie infrastruktury wspomagającej funkcjonowanie tejże instalacji, w tym wykonanie przenośników 

taśmowych, separacja metali nieżelaznych i żelaznych, ładowarka kołowa, sito i rozdrabniarka do odpadów zielonych” 

35 

 

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej 

z art. 297 Kodeksu Karnego. 

 

3.  PODPIS(Y): 

l.p. nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania 

oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  

podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania oferty 

w imieniu Wykonawcy(ów) 

pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów)  

miejscowość  

i data 

1)  

 

     



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część I – Instrukcja dla Wykonawców 

 

„Rozbudowa instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów pozostałych po 

selektywnym zbieraniu odpadów zawierających odpady ulegające biodegradacji, wraz z zakupem i montażem urządzeń oraz 

wykonaniem prac w zakresie infrastruktury wspomagającej funkcjonowanie tejże instalacji, w tym wykonanie przenośników 

taśmowych, separacja metali nieżelaznych i żelaznych, ładowarka kołowa, sito i rozdrabniarka do odpadów zielonych” 

36 

Załącznik nr 5 – Wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 

 

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

na:  „Rozbudowa instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych i odpadów pozostałych po selektywnym zbieraniu odpadów 

zawierających odpady ulegające biodegradacji, wraz z zakupem i montażem 

urządzeń oraz wykonaniem prac w zakresie infrastruktury wspomagającej 

funkcjonowanie tejże instalacji,  w tym wykonanie przenośników taśmowych, 

separacja metali nieżelaznych i żelaznych, ładowarka kołowa,  sito i rozdrabniarka 

do odpadów zielonych”,  

Część zamówienia nr ….  

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  2/2015 
 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Usług Komunalnych Tadeusz Drozdowski 

ul. Bielawska 6 

58 – 250 Pieszyce 

 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:       

Lp. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

1   

 

Informuję, że: 

Ja, niżej podpisany, przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na 

dostawę pn. „Rozbudowa instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów pozostałych po selektywnym zbieraniu 

odpadów zawierających odpady ulegające biodegradacji, wraz z zakupem i montażem 

urządzeń oraz wykonaniem prac w zakresie infrastruktury wspomagającej 

funkcjonowanie tejże instalacji,  w tym wykonanie przenośników taśmowych, separacja 

metali nieżelaznych i żelaznych, ładowarka kołowa,  sito i rozdrabniarka do odpadów 

zielonych”, część zamówienia nr …., należę go tej samej grupy kapitałowej/nie należę do 

grupy kapitałowej*, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), 

* niepotrzebne skreślić 

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

(należy wymenić każdą grupę kapitałową, do której wykoanwca należy) 

 

Przez grupe kapitałową - należy rozumieć wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób 

bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę, w rozumieniu art. 4 

pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronir konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 

ze zm.). 

 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część I – Instrukcja dla Wykonawców 

 

„Rozbudowa instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów pozostałych po 

selektywnym zbieraniu odpadów zawierających odpady ulegające biodegradacji, wraz z zakupem i montażem urządzeń oraz 

wykonaniem prac w zakresie infrastruktury wspomagającej funkcjonowanie tejże instalacji, w tym wykonanie przenośników 

taśmowych, separacja metali nieżelaznych i żelaznych, ładowarka kołowa, sito i rozdrabniarka do odpadów zielonych” 

37 

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 

Wykonawców w/w informacja musi dotyczyć każdego z Wykonawców i winno być złożone przez każdego z nich 

odrębnie. 

 

Osoba składająca informację świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej  

z art. 297 Kodeksu Karnego. 

3. Podpis(y): 

l.p. nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania 

oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  

podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania oferty 

w imieniu Wykonawcy(ów) 

pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów)  

miejscowość  

i data 

1)       
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„Rozbudowa instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów pozostałych po 
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Załącznik nr 6 – Wzór zobowiązania oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów 

 

ZOBOWIAZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW 

na:  „Rozbudowa instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych i odpadów pozostałych po selektywnym zbieraniu odpadów 

zawierających odpady ulegające biodegradacji, wraz z zakupem i montażem 

urządzeń oraz wykonaniem prac w zakresie infrastruktury wspomagającej 

funkcjonowanie tejże instalacji,  w tym wykonanie przenośników taśmowych, 

separacja metali nieżelaznych i żelaznych, ładowarka kołowa,  sito i rozdrabniarka 

do odpadów zielonych”,  

Część zamówienia nr ….  

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  2/2015 
 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Usług Komunalnych Tadeusz Drozdowski 

ul. Bielawska 6 

58 – 250 Pieszyce 

 

Ja/my, niżej podpisani, reprezentujący firmę …………………………………………………………… 

z siedzibą ………………………………………………. 

zobowiazujemy się do oddania do dyspozycji Wykonawcy tj. 

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

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

Udostępnione zasoby to: 

 

1. *Wiedza i doświadczenie w zakresie: 

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

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

poprzez podanie: zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu 

wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, 

charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem oraz zakres i okres udziału 

innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia:  

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

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

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

 

2. *Zdolność finansowa i ekonomiczna w zakresie: 

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

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

poprzez podanie: zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu 

wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, 

charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem oraz zakres i okres udziału 

innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia:  
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„Rozbudowa instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów pozostałych po 

selektywnym zbieraniu odpadów zawierających odpady ulegające biodegradacji, wraz z zakupem i montażem urządzeń oraz 

wykonaniem prac w zakresie infrastruktury wspomagającej funkcjonowanie tejże instalacji, w tym wykonanie przenośników 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

* - niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych  innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 

Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 

zamówienia. 

 

2. Podpis(y): 

l.p. Nazwa podmiotu trzeciego Podpis podmiotu trzeciego) miejscowość  

i data 

1)     

 


