ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o.
ul. Księcia Bogusława IV 15 , 73-110 Stargard
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm)

Zaprojektowanie i realizacja zadania inwestycyjnego pn. Budowa kontenerowego
systemu kompostowania odpadów organicznych i kuchennych na terenie Instalacji
Komunalnej w Łęczycy, gmina Stara Dąbrowa – II postępowanie.

Znak: ZP 4/2020
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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz ZP 4/2020)
Budowa kontenerowego systemu kompostowania odpadów organicznych i
kuchennych na terenie Instalacji Komunalnej w Łęczycy, gmina Stara Dąbrowa – II
postępowanie.
§1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego;
§2. Tryb udzielenia zamówienia;
§3. Opis przedmiotu zamówienia;
§4. Termin wykonania zamówienia; Prawo opcji
§5. Warunki udziału w postępowaniu. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24
ust.1 oraz ust. 5 Pzp;
§6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia;
§7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami;
§8. Wymagania dotyczące wadium;
§9. Termin związania ofertą;
§10. Opis sposobu przygotowania ofert;
§11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;
§12. Opis sposobu obliczenia ceny;
§13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert;
§14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
§15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
§16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego; ogólne warunki umowy albo wzór umowy
§17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
§18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
§19. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego;
§20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
§21. Klauzula informująca z art. 13 RODO;
§22. Załączniki do SIWZ.
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§1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego.
Nazwa: Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
adres (siedziba): ul. Księcia Bogusława IV 15; 73-110 Stargard, tel./fax (91) 573 35 36;
e-mail: biuro@zzo.stargard; www.zzo.stargard.pl; NIP 8542364961, REGON
320737738, Nr rejestrowy 000004383, Kapitał zakładowy 22.605.000,00 zł, Sąd
Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego, nr
0000340114.
§2. Tryb udzielenia zamówienia.
1. Zamówienia publicznego udziela się w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.
2. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w treści art. 24 aa Pzp.
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
4. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
§3. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i realizacja inwestycji pn.
Budowa kontenerowego systemu kompostowania odpadów organicznych i
kuchennych na terenie instalacji komunalnej w Łęczycy, gmina Stara Dąbrowa:
a) opracowanie projektu budowlano – wykonawczego oraz uzyskanie pozwolenia na
budowę;
b) wykonanie robót budowlanych sieciowych (sieć wodociągowa, kanalizacyjna,
technologiczna, elektryczna, niskie prądy NN);
c) dostawę urządzeń wraz z wyposażeniem i instalacją;
d) rozruch, szkolenia, zgłoszenie zakończenia robót, dokumentacja powykonawcza oraz
uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, jeżeli będzie wymagane.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiający zawarł
Funkcjonalno – Użytkowym stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ

w

Programie

2. Zamawiający wskazuje, że minimalny zakres zamówienia (część gwarantowana)
dotyczy opracowania projektu budowlano – wykonawczego oraz uzyskania
pozwolenia na budowę.
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Należy zaprojektować i uzyskać pozwolenie budowlane dla realizacji zadania
inwestycyjnego „Budowa kontenerowego systemu kompostowania odpadów
organicznych i kuchennych na terenie instalacji komunalnej w Łęczycy, gmina Stara
Dąbrowa” zgodnie z poniższymi wymaganiami Zamawiającego:
Założenia i Cele:
Głównym założeniem realizowanego zadania jest przetwarzanie odpadów
kuchennych i odpadów ulegających biodegradacji dla zastosowania technologii tlenowej
stabilizacji odpadów przy użyciu kompostowni kontenerowej dla odpadów o kodach:
20 01 08 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji,
w ilości łącznej 1500 Mg/rok.
Obiekty powstaną w miejscu istniejącego Placu dojrzewania, tj. kontenery kompostujące
zostaną ustawione na tym placu wraz z wentylatorownią kontenerową, biofiltrem
kontenerowym (może być zintegrowany z płuczką wodną) i sterownią kontenerową
przeznaczoną na ustawienie szafy sterowniczej.
W ten sposób zakład - ulepszy technologię przetwarzania odpadów, a kontenery
kompostujące będzie można załadować w ciągu kilku dni.
Głównymi celami dla realizowanego zadania są:
Stabilizacja tlenowa w czasie min. 14 dni do ok. 21 dni w kontenerach szczelnych i
mobilnych przystosowanych do obsługi pojazdem specjalistycznym typu hakowiec
odpornych na skrajnie trudne warunki środowiska pracy.
Wyprodukowany produkt powinien po bioreaktorach osiągnąć AT4 ≤ 20 mg O2/g. suchej
masy, natomiast po procesie dojrzewania AT4 ≤ 10 mg O2/g. suchej masy.
Spełnienie wymagań dla Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT), oraz wszystkich
aktualnych i planowanych przepisów prawnych, a w tym zapisów zawartych
w znowelizowanej Ustawie o odpadach z 20.07.2018 r. Dz. U. nr 2018, oraz
rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Zamawiający wymaga spełnienia
zabezpieczenia p. pożarowego zgodnego z powyższą ustawą.
Zakres rzeczowy prac projektowych obejmuje:
Wykonanie projektu budowlanego i projektów branżowych o uszczegółowieniu w stopniu
umożliwiającym realizację bez konieczności wykonywania projektów wykonawczych,
pozyskanie mapy do celów projektowych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla
sytemu 8-kontenerowej kompostowni. Projekt budowlany winien być zgodny z zapisami
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, oraz zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.
Projekt powinien uwzględniać dwa etapy budowy kompostowni kontenerowej:
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a) I etap budowy uwzględnia:
- dostawę czterech kontenerów procesowych wraz z najazdami;
- dostawę kontenera sterowni wraz z wyposażeniem;
- dostawa kontenera technicznego wraz z wyposażeniem;
- dostawa biofiltra wraz ze złożem;
- budowa i podłączenie do istniejącej instalacji wody, ścieków energii elektrycznej
z możliwością dalszej rozbudowy o kolejne cztery kontenery procesowe;
- instalacja oprogramowania i szkolenia;
- opracowanie instrukcji obsługi i konserwacji;
- dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowych (DTR);
b) II etap budowy uwzględnia:
- budowa 4 kontenerów procesowych wraz z najazdami;
- rozbudowa instalacji i podłączenie kontenerów procesowych;
- opracowanie instrukcji obsługi i konserwacji
- dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowych (DTR).
Uwaga:
- W ramach I etapu: dobór mocy, przekroje, średnice, pojemności i typy urządzeń,
powinny być przewymiarowane w stopniu umożliwiającym podłączenie kolejnych 4
kontenerów procesowych w ramach drugiego etapu rozbudowy.
- Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z polskim prawem
budowlanym i polskimi normami lub odpowiednimi standardami międzynarodowymi lub
Unii Europejskiej. Roboty powinny być zaprojektowane zgodnie z najnowszą praktyką
inżynierską.
Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację instalacji
w długim okresie czasu po najniższych kosztach eksploatacji.
Bilans odpadów: Ilość odpadów na rok 1500 ton/rok : 26 cykli/rok= 57,69 ton/cykl.
Do obliczeń przyjęto gęstości nasypowe występujące obecnie na przedmiotowym
zakładzie:
- 20 01 08 – odpady kuchenne

1m3 – 334 kg

- 20 02 02 – odpady ulegające biodegradacji

1m3 – 430 kg

Do obliczeń przyjęto średnią gęstość nasypową: 0,382 ton= 1 m3
57,69 ton/cykl. = 151,0 m3/cykl
A zatem ilość kontenerów powinna wynosić:
151,0 m3/cykl : 26 m3/kontener (kubatura robocza kontenera)=5,8 sztuk
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Ze względu na fakt, że do procesu stabilizacji potrzebna jest struktura poza odpadami
kuchennymi i ulegającymi biodegradacji np. słoma, zrębki, itd. aby powietrze dobrze
przechodziło przez ruszt, należy więc te odpady przed załadunkiem do kontenera
kompostującego wymieszać ze strukturą.
Ilość struktury dla jednego kontenera kompostującego obliczono poniżej:
6,5 m x 2,3 m x 0,2 m= 2,99 m3
Ilość odpadów w jednym kontenerze kompostującym:
6,5 m x 2,3 m x 1,5 m (odpady o kodach 200108 i 200201) = 22,42 m3 odpadów
kuchennych.
Łączna ilość do załadowania jednego kontenera wyniesie:
0,2 m zrębki lub słoma + 1,5 m odpady kompostowane o kodzie 200108 i 200201, to
wtedy otrzymamy:
6,5 m x 2,3 m x 1,7 m = 25,41 m3 odpadów zmieszanych j.w.
Dla wydajności 1500 Mg/a wymagane jest 8 kontenerów, w tym 7-em w trakcie procesu,
a jeden do załadunku lub wyładunku:
3. Pozostała część przedmiotu zamówienia Budowa kontenerowego systemu
kompostowania odpadów organicznych i kuchennych na terenie instalacji
komunalnej w Łęczycy tj. wykonanie robót budowlanych sieciowych, dostawa
urządzeń wraz z wyposażeniem i instalacją, rozruch, szkolenia, nadzór autorski,
zgłoszenie zakończenia robót, dokumentacja powykonawcza oraz uzyskanie pozwolenia
na użytkowanie, jeżeli będzie wymagane - objęta jest prawem opcji zgodnie z treścią art.
34 ust 5 Pzp i obejmuje:
Zgłoszenie rozpoczęcia budowy i realizacja robót budowlanych - Etap I, objętych
pozwoleniem budowlanym, wcześniej uzyskanym przez Wykonawcę, a po zakończeniu
robót uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, jeżeli będzie wymagane przepisami prawa.
Wykonawca w ramach robót budowlanych wykona wszystkie zaprojektowane przyłącza
między innymi:
- wodociągowe o długości ok. 12 m (wodociąg zasilany wodami deszczowymi ze
zbiornika wód opadowych) odkucie placu betonowego i jego przykrycie po wykonaniu
instalacji,
- wodociąg o długości około 60 m zasilany wodą z instalacji wodociągowej
zlokalizowanej w istniejącej sterowni do obsługi kompostowni w bioreaktorach
żelbetowych,
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- kanalizacja technologiczna (odbiór ścieków od studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej
przy kontenerze technicznym do istniejącej zakładowej kanalizacji ok 44 m min fi 200,
- sieci energetyczne:
- kabel elektryczny od istniejącej rozdzielni w budynku istniejącej kompostowni do
kontenerowego pomieszczenia technicznego na długości ok. 51 m, wykopy w płycie
betonowej na istniejącym placu dojrzewania kompostu wraz z zalaniem płyty po
zakończeniu układania kabla
- kabel NN do automatyki od wpięcia się do kontenera sterowni ok. 10 m
Należy wykonać wszystkie roboty budowlane przewidziane dla systemu kontenerowego
składającego się z 8 kontenerów procesowych wraz z podłączeniem kompostowni do
istniejących zakładowych mediów. Wykonanie wszystkich innych zaprojektowanych
robót budowlanych, w tym wykończeniowych i instalacyjnych (prace budowlane
przewidziane w I i II etapie projektu budowlanego).
Rozruchy próbne i szkolenia.
Zapewnienie nadzoru nad realizacją przedsięwzięcia w osobie kierownika budowy,
posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w branży instalacje
sanitarne, do którego obowiązków będzie należeć między innymi:
- ocena dokumentacji projektowej z wymaganiami Zamawiającego
- realizacja przedsięwzięcia zgodnie z projektem budowlanym i uzyskanym pozwoleniem
budowlanym,
- kontrola jakości i ilości robót,
- opiniowanie, rozliczanie i nadzór nad realizacją robót, podstawowych oraz zamiennych
lub dodatkowych,
- przygotowanie zestawień ilościowych wraz z opisem zgodnym z KTŚ w celu
późniejszego przygotowania dokumentów OT,
- dostarczenie dokumentacji DTR.
Wykonawca dostarczy wszystkie elementy przewidziane w I etapie projektu
budowlanego:
- dostawę i montaż systemu rurociągów napowietrzających dla 4 kontenerów
kompostujących, z zachowaniem możliwości podłączenia w II etapie kolejnych 4
kontenerów kompostujących
- dostawę i montaż kontenera technicznego,
- dostawę i montaż kontenera sterowni,
- dostawę i montaż 4 kontenerów kompostujących,
- dostawa i montaż kontenera z filtrem biologicznym oraz dostawa złoża do biofiltra,
- podłączenie mediów do kompostowni kontenerowej
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- dostawa urządzeń technicznych o parametrach zabezpieczających funkcjonalność
kolejnych czterech kontenerów procesowych w ramach II etapu rozbudowy.
- dostawa technologii i systemów monitorujących
Zakresem zamówienia objęty jest także rozruch instalacji, szkolenia personelu
Zamawiającego, zgłoszenie zakończenia robót, sporządzenie dokumentacji
powykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, jeżeli będzie wymagane.
W celu przeprowadzenia rozruchu instalacji Zamawiający przekaże posiadane frakcje
odpadów Ponadto udostępni bezpłatnie posiadany sprzęt w postaci ładowarki,
przerzucarki oraz niezbędnych do ich obsługi operatorów.
W ramach niniejszego postępowania nie będzie realizowane II Etap budowy, za
wyjątkiem robót budowanych sieciowych (ani jako część gwarantowana ani w ramach
opcji).
4. CPV:
71400000-8 – Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i
zagospodarowania terenu
71200000-0 – Usługi architektoniczne i podobne
45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę
45000000-7 – Roboty budowlane
45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
45332000-3 – Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45331000-6 – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
§4. Termin wykonania zamówienia. Prawo opcji
Termin wykonania zamówienia:
Całkowity termin realizacji przedmiotu zamówienia (gwarantowana część zamówienia
oraz część objęta prawem opcji) - 206 dni od dnia podpisania umowy.
Termin wykonania minimalnej (gwarantowanej) części zamówienia wynosi 120 dni od
dnia podpisania umowy.
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Warunkiem skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji będzie zapewnienie
środków finansowych na zamówienie objęte prawem opcji.
Warunkiem uruchomienia przez Zamawiającego prawa opcji jest złożenie przez
Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.
W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie
przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
Skorzystanie z prawa opcji nastąpi najpóźniej w terminie do 60 dni od dnia podpisania
umowy.

§5. Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia.
1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega
wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w:
1.1. art. 24 ust. 1 Pzp;
1.2. art. 24 ust. 5 pkt 1), ustawy Pzp; wykluczeniu na tej podstawie podlega wykonawca
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 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.
2. Ponadto o udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej
określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Minimalny poziom zdolności: - zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji
ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli
wykonawca wykaże, że posiada jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000 zł.
2.2. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
2.3. zdolności technicznej lub zawodowej:
Minimalny poziom zdolności:
- zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub
zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże,
9

że: wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum
jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie przynajmniej jednej kompostowni wraz
z technologią o wydajności minimalnej 1500 ton/rok.
Dodatkowe informacje: w przypadku, gdy podmiot trzeci, którego potencjałem wspiera
się wykonawca realizował zamówienie, w zakres którego wchodziły roboty budowlane
określone w pkt. 2.3. wspólnie z innym podmiotem, nie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia, zamawiający wymaga, aby podmiot trzeci udostępniający potencjał
wykonawcy faktycznie uczestniczył w realizacji ww. zakresu robót budowlanych.
- zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub
zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że
dysponuje w zespole projektowym Projektantem technologii, który może wykazać się
doświadczeniem w projektowaniu technologii kompostowni kontenerowej o wydajności
min. 1500 ton/rok, opracowanym w okresie ostatnich 10 lat przed upływem składania
ofert.
3. Potencjał podmiotu trzeciego:
3.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych.
3.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
3.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
§6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w
celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw do wykluczenia;
1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu,
wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku
podstaw wykluczenia wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz.
2. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu, o których mowa w § 5 pkt 2 siwz oraz podmioty trzecie, na zasobach
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których wykonawca polega spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą
wobec nich podstawy wykluczenia, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich,
według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz.
3. Zgodnie z art. 26 ust 2f) ustawy Pzp 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,
§7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami;
1. Sposób porozumiewania się:
1.1. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r.
poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
1.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający komunikuje się
z Wykonawcą zachowując formę pisemną, oraz środki komunikacji elektronicznej.
1.3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie przedmiotu
zamówienia jest Dyrektor Operacyjny i Organizacyjny – Monika Marcinkiewicz, adres email: monika.marcinkiewicz@zzo.stargard.pl
2. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ:
2.1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP – pod warunkiem, że
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje
Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez
ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie
internetowej, zamieszcza na tej stronie.
2.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2.1 lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpoznania.
2.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku
o którym mowa w pkt. 2.1.
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2.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną
zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że
specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej.
§8. Wymagania dotyczące wadium;
1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie przed
upływem terminu składania ofert tj. do dnia 27 sierpnia 2020 r. do godziny 13:30 wadium
w wysokości 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych). Decyduje moment wpływu
środków lub dokumentu gwarancji/poręczenia do Zamawiającego.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu; - przelewem na konto ZZO Stargard, nr konta: 37 1240 3901 1111 0010
2732 9772, dokument przelewu należy opisać np.: "Wadium – kompostownia
kontenerowa”.
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym),
gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, 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 - do siedziby Zamawiającego
ul. Księcia Bogusława IV 15; 73-110 Stargard przed upływem terminu składani ofert lub
wraz z ofertą. W przypadku złożenia dokumentu gwarancji/poręczenia wraz z ofertą –
dokument ten winien zostać umieszczony w kopercie zewnętrznej.
3. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poręczenia z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności
jednoznacznie wynikać:
3.1. zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty
całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego
jako Beneficjenta zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa
w pkt 6, bez potwierdzania tych okoliczności,
3.2. termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin
związania ofertą.
4. Dokument gwarancji/poręczenia należy złożyć w oryginale.
5. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli nie wniesie on wadium lub wniesie
wadium w sposób nieprawidłowy.
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym.
7. Zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ust. 4a lub art. 46 ust. 5 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
§9. Termin związania ofertą.
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1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu 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 do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
§10. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Ważna oferta musi zawierać kompletnie wypełnione i podpisane dokumenty aktualne
na dzień składania ofert:
1.1. wypełniony formularz ofertowy zgodnie z wzorem określonym w załączniku Nr 1 do
SIWZ
1.2. oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania zgodnie z wzorem
określonym w załączniku Nr 2 do SIWZ
1.3. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach trzecich,
zgodnie z wzorem określonym w załączniku Nr 3 do SIWZ
1.4. zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów; zobowiązanie podmiotu trzeciego należy złożyć w oryginale lub kopii
notarialnie poświadczonej.
2. Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności,
czytelnie, w języku polskim.
3. Wszelkie zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia w tekście oferty muszą być
parafowane przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Ofertę przetargową wraz z załącznikami oraz wszystkimi wymaganymi dokumentami
umieścić należy w kopercie wewnętrznej, którą należy umieścić w kopercie zewnętrznej.
Zarówno koperta zewnętrzna jak i wewnętrzna powinny być oznaczone np: ZP 4/2020
„Budowa kompostowni kontenerowej”.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w
złotych polskich.
8. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
8.1. Na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej przedstawi dokument
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000 zł.
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8.2. Na potwierdzenie zdolności technicznej i zawodowej Wykonawca przedstawi:
8.2.1. Wykaz robót budowlanych obejmujących budowę przynajmniej jedną robotę
budowlaną, polegającą na zaprojektowaniu i budowie przynajmniej jednej kompostowni
wraz z technologią o wydajności minimalnej 1500 ton/rok - wykonanych nie wcześniej
niż w okresie ostatnich 5 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 rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania
i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane zgodnie z załącznikiem Nr 4
do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne dokumenty.
8.2.2 Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi projektowania i
kierowania robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień i doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacji o podstawie do ich dysponowania, przy czym wykaz musi uwzględniać w
składzie projektowym Projektanta technologii, który może wykazać się doświadczeniem
w projektowaniu technologii kompostowni kontenerowej o wydajności min. 1500 ton/rok,
opracowanym w okresie ostatnich 10 lat przed upływem składania ofert. Wykaz stanowi
załącznik Nr 5 do SIWZ, z załączeniem dowodów potwierdzających doświadczenie
projektanta technologii.
9. Wszystkie dokumenty winny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy.
10. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz ze
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ
§11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać w sekretariacie Zamawiającego – Stargard, ul. Księcia
Bogusława VI 15, w terminie do 7 października 2020 r. do godz. 13.30.
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2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach zaadresowanych: ZZO Stargard Sp. z
o.o., Stargard, ul. Księcia Bogusława VI 15 z dopiskiem: „Budowa kompostowni
kontenerowej” – zamówienie publiczne nr ZP 4/2020” – przetarg nieograniczony – nie
otwierać przed 7 października 2020 r. godz. 13:30”.
3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 7 października
2020 r. o godz. 13.45.
4. Kolejność otwierania ofert zgodna będzie z kolejnością rejestracji ich wpływu do
Zamawiającego.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, Zamawiający
niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
7. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie oraz rachunkowe w tekście oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
8. Wykonawca może przed terminem składania ofert wprowadzić do złożonej oferty
zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia. Zmiany, poprawki, modyfikacje i
uzupełnienia do złożonych ofert muszą zostać złożone w opakowaniu, jak o tym stanowi
§ 10 ust. 2, dodatkowo oznaczonym słowem: ,,ZMIANA”. Oferty zmienione, tzn. te oferty
w stosunku do których wniesiono oferty dodatkowe oznaczone napisem “ZMIANA”,
rozpatrywane będą łącznie z niezmienionym zapisami oferty pierwotnej.
9. Wykonawca może przed terminem składania ofert zamienić złożoną uprzednio ofertę.
Zamienioną ofertę należy złożyć w opakowaniu, jak o tym stanowi § 10 ust. 2,
dodatkowo oznaczonym słowem ,,ZAMIANA”. Oferty zamienione, tzn. te oferty w
stosunku do których wniesiono oferty dodatkowe oznaczone napisem “ZAMIANA”,
zwrócone będą wykonawcom bez otwierania koperty wewnętrznej.
10. Wykonawca może przed terminem składania ofert wycofać złożoną ofertę składając
odpowiednie oświadczenie w opakowaniu, jak o tym stanowi § 10 ust. 2, dodatkowo
oznaczonym napisem ,,WYCOFANIE”.
11. Oferty oznaczone „ZMIANA”, „ZAMIANA”, „WYCOFANIE” otwarte zostaną w
pierwszej kolejności.
§12. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Opis sposobu obliczenia ceny:
Zamawiający wymaga, aby cena podana w formularzu zawierała wszystkie koszty
związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, uzyskaniem wszelkich pozwoleń i
uzgodnień itp. budową (materiały, maszyny, wynagrodzenia pracowników),
ubezpieczeniem, organizacją zaplecza, nadzorem kierownika budowy, opracowaniem
dokumentacji powykonawczej i zgłoszeniem zawiadomień o zakończeniu budowy,
wypełnieniem obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji przedmiotu zamówienia
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oraz wszystkie inne koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia
(Zamawiający wymaga, aby wszystkie koszty napraw przez okres 36 miesięcy były
wliczone w koszt gwarancji).
2. Wykonawca oblicza cenę oferty przedstawiając w formularzu ofertowym (załączniku
nr 1 do SIWZ) wartość netto za przedmiot zamówienia, na zasadach określonych w
siwz. Tak wyliczoną cenę wraz z podatkiem VAT, zamieszcza się w formularzu
ofertowym. Oceniając oferty Zamawiający pod uwagę brał będzie cenę brutto.
§13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryteria:
2.1.Cena
− Znaczenie procentowe kryterium „Cena”: 60%.
− Porównywaną ceną będzie łączna cena brutto za wszystkie Części zamówienia.
2.2. Termin płatności
− Znaczenie procentowe kryterium „termin płatności”: 20%.
Minimalny wymagany przez Zamawiającego termin płatności wynosi 14 dni dla faktur
wystawianych przez Wykonawcę, za wydłużenie tego terminu będą przyznane
dodatkowe punkty.
2.3 Termin wykonania
- Znaczenie procentowe kryterium ”Termin wykonania”: 20 %
- Ostateczny termin wykonania całości przedmiotu zamówienia (zamówienie
gwarantowane oraz zamówienie objęte opcją) Zamawiający wyznaczył 206 dzień od
dnia podpisania umowy, za zadeklarowanie szybszej realizacji zamówienia zostaną
przyznane punkty.
3. Zasady oceny oferty wg kryterium Cena: w przypadku kryterium Cena, badana oferta
otrzyma ilość punktów wynikającą z działania:
Cmin
Pb = ---------- x 60% x 100 pkt
Cb
gdzie:
Pb – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych i nieodrzuconych ofert,
Cb – cena badanej oferty
4. Zasady oceny oferty wg kryterium Termin płatności, wskaźnik „K”
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Wydłużenie terminu płatności w dniach kalendarzowych w stosunku do wyznaczonego
przez Zamawiającego:
- w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego - 1 pkt.
- wydłużenie terminu płatności do 21 dni – 10 pkt.
- termin płatności do 28 dni – 20 pkt.
5. Zasady oceny oferty wg kryterium Termin wykonania, wskaźnik „W”
Zadeklarowany termin wykonania (w dniach kalendarzowych):
- termin wykonania skrócony o 5-9 dni od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego
1 pkt.
- termin wykonania skrócony o 10-14 dni od terminu wyznaczonego przez
Zamawiającego – 5 pkt
- termin wykonania skrócony o 15-17 dni od terminu wyznaczonego przez
Zamawiającego – 10 pkt.
- termin wykonania skrócony o 18-20 dni od terminu wyznaczonego przez
Zamawiającego – 15 pkt.
- termin wykonania skrócony o 21 dni od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego
– 20 pkt.
6. Zamawiający udzieli zamówienia publicznego temu Wykonawcy, który uzyska
najwyższą ilość punktów wynikającą z sumy punktów trzech kryteriów.
Ob = Pb + K +W
gdzie:
Ob – łączna ilość punktów otrzymanych w trzech kryteriach przez badaną ofertę,
Pb – ilość punktów w kryterium cena,
W – ilość punktów w kryterium termin wykonania
K – ilość punktów w kryterium termin płatności
7. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w pkt 1. uchyla się od zawarcia umowy lub nie
wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może
zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu
wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
§14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwę albo imiona i nazwiska, siedziby albo
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miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
1.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
1.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
1.4. Unieważnieniu postępowania.
2. Zamawiający w informacji podaje uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Zamawiający udostępnia informację o unieważnieniu postępowania na stronie
internetowej.
4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie
określonym w art. 94 ust. 1 i ust.2 ustawy PZP.
§15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
wysokości 5 % wynagrodzenia ofertowego brutto (z zaokrągleniem w dół do pełnych
złotych), przed podpisaniem umowy
2. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu; - przelewem na konto ZZO Sp. z o.o., nr konta: 37 1240 3901 1111 0010
2732 9772, dokument przelewu należy opisać np.: "Zabezpieczenie – Budowa
kompostowni kontenerowej – ZP 4/2020”
b) w przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia
bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej, 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, wniesiony dokument winien zawierać uwagę, że
pod warunkiem braku roszczeń Zamawiającego, zwolnienie części kwoty
zabezpieczenia gwarantującej zgodne z umową wykonanie zamówienia (70% kwoty
zabezpieczenia) nastąpi po 30 dniach od daty dokonania odbioru końcowego,
a w części pozostałej (30% kwoty zabezpieczenia) najpóźniej w 15 dniu po upływie
okresu gwarancji.
3. Niedopuszczalne jest w treści poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. B
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości
wprowadzanie
jakichkolwiek
warunków
ograniczających
Zamawiającemu wypłacenie zabezpieczenia. Ponadto w jej treści musi być
sformułowanie, że udzielona gwarancja jest nieodwołalna i bezwarunkowa, a
całość kwoty zabezpieczenia zostanie wypłacona Zamawiającemu jako
Beneficjentowi na jego pierwsze wezwanie.
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4. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia
na jedną lub kilka form wskazanych w pkt. 2. Zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartości.
5. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na
oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
wykonawcy.
§16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy
albo wzór umowy
Zamawiający wymaga zawarcia umowy zgodnie za wzorem stanowiącym załącznik Nr 7
do SIWZ
§17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki
ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy PZP. Środki ochrony prawnej
przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
2.1. określenia warunków udziału w postępowaniu;
2.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
2.3. odrzucenia oferty odwołującego;
2.4. opisu przedmiotu zamówienia;
2.5. wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego
wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. Terminy wniesienia odwołania określa art.182 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.
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6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. W przypadku uznania zasadności
przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności
zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej
czynności.
§18. Klauzula informująca z art. 13 RODO;
W związku z koniecznością wypełnienia obowiązku określonego w Rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO),
informujemy:
1. Informacje dotyczące administratora danych
Administratorem
Państwa
danych
osobowych
przetwarzanych
w związku
z postępowaniem i zawarciem umowy na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 dalej zwaną „ustawa Pzp”),
jest Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o., ul. Księcia Bogusława IV
nr 15; 73-110 Stargard.
2. Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych, we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych i korzystania z Państwa praw,
w następujący sposób:
listownie na adres: Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o., ul. Księcia
Bogusława
IV
nr
15;
73-110
Stargard,
poprzez
e-mail:
malgorzata.gorka@ochrona.danych.osobowych.pl, telefonicznie: 500 071 091.
3. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne
Państwa dane będą przetwarzane w celach wynikających z postępowania i zawarcia
umowy na podstawie ustawy Pzp oraz w celu utrzymania kontaktów.
Podstawą prawną ich przetwarzania jest: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), ustawa o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.) art. 6 lit. b oraz c
RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, podjęcia działań przed
jej zawarciem oraz do wypełnienia naszych obowiązków prawnych.
4. Okres przechowywania danych
Państwa dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji warunków umowy
oraz spełnienia obowiązków archiwizacyjnych.
5. Komu przekazujemy Państwa dane?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
5.1. upoważnieni pracownicy Zakładu Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o.,
którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
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5.2. podmioty przetwarzające – którym Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard
Sp. z o.o. zleci czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne;
5.3. Dostęp tych podmiotów do Państwa danych będzie ograniczony wyłącznie do
możliwości wglądu do informacji, w związku ze świadczeniem usług wsparcia
technicznego, prawnego lub archiwizacyjnego. Odbiorców tych obowiązuje klauzula
zachowania poufności danych, w tym danych osobowych.
5.4. podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. instytucje kontrolne), w
przypadku uzasadnionego żądania;
6. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Państwu następujące uprawnienia:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub
w ramach sprawowania władzy publicznej;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą
wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na
adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.
Korzystanie z powyższych praw ułatwi Państwu nasz inspektor ochrony danych.
7. Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych w związku z postępowaniem i zawarciem umowy na
podstawie ustawy Pzp nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do
skutecznej realizacji umowy i utrzymania kontaktów.
8. Inne informacje na temat przetwarzania danych osobowych
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, nie będzie stosowane profilowanie.
Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Wszelkich dodatkowych informacji może Państwu udzielić nasz inspektor ochrony
danych.
§19. Załączniki do SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty,
Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z
postępowania
Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu i podmiotach trzecich,
Załącznik nr 4 do SIWZ - „Wykaz robót”,
Załącznik nr 5 do SIWZ – „ Wykaz osób”
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Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy
Załącznik nr 8 do SIWZ – Program Funkcjonalno - Użytkowy
Stargard, ………………. 2020 r.

…………………………………………………………..
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ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ
Zamówienie Publiczne Nr ZP 4/2020

FORMULARZ OFERTOWY

Przedmiot oferty:
Zaprojektowanie i realizacja zadania inwestycyjnego pn. Budowa kontenerowego
systemu kompostowania odpadów organicznych i kuchennych na terenie Instalacji
Komunalnej w Łęczycy, gmina Stara Dąbrowa – II postępowanie.
Zamawiający: Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie.
Wykonawca
(nazwa):...........................................................................................................................................
........................................
adres: ul................................................................ nr......./......
miejscowość:........................................................................
kod:....... -............; powiat:................................................;
województwo:..............................................................................
tel. (.....)......................; faks (.....).........................; NIP:..............................................;
REGON:................................................
http:// www............................................................; email:.......................................................................................................
1. Oferowana przez nas cena ryczałtowa za zaprojektowanie i wykonanie robót
budowlanych oraz dostawę elementów kompostowni opisanych w SIWZ.
Oferta wynosi:
•

Łączna wartość oferty netto ........................ zł
słownie: ………………………………………………..

•

Podatek VAT: .…………………….....zł
słownie: ………………………………………………………….

•

Łączna wartość oferty brutto ................. zł
słownie: ………………..………………………...…………
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Wyszczególnienie ceny:
Lp.
Zakres zadania
1.
Opracowanie projektu budowlano –
wykonawczego oraz uzyskanie
pozwolenia na budowę
2.
Wykonanie robót budowlanych
sieciowy (sieć wodociągowa,
kanalizacyjna, technologiczna,
elektryczna, niskie prądy NN)
3.
Dostawa urządzeń wraz z
wyposażeniem i instalacja
4.
Rozruch, szkolenia, zgłoszenie
zakończenia robót, dokumentacja
powykonawcza oraz uzyskanie
pozwolenia na użytkowanie (jeżeli
będzie wymagane)
RAZEM:
•

Cena netto

Cena brutto

Oferujemy termin płatności …………....................... dni (uzupełnić zgodnie z § 13 pkt
2.2 SIWZ).

•

Oferowany termin wykonania ……………. dni (uzupełnić zgodnie z § 13 pkt. 2.3 SIWZ
pkt. 5).
• Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ, nie wnosimy do niej zastrzeżeń i uważamy się
za związanych niniejszą ofertą na warunkach określonych w SIWZ.
•
•

Warunki płatności: Podstawą wystawienia faktury jest protokół zdawczo - odbiorczy
przedmiotu zamówienia bez stwierdzonych wad.
Oferta składa się z …………….. stron kolejno ponumerowanych.

10. Oświadczamy, że informacje składające się na niniejszą ofertę, zawarte na stronach nr
............................. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępnione innym uczestnikom
postępowania /* nasza oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
(*niepotrzebne skreślić);
11. Oświadczamy, że jesteśmy / nie jesteśmy * podatnikiem podatku VAT.
12. Oświadczamy, że jesteśmy podmiotem z sektora małych i średnich przedsiębiorstw –
tak/nie*
13. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie samodzielnie / z udziałem* podwykonawców;
1) podwykonawstwo w zakresie: ............... .................... (należy wskazać część zamówienia
jaką wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy) będą pełnić następujące firmy
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.........................................................................
(należy
podać
nazwy
i
adresy
podwykonawców);
2) wartość zadań zleconych podwykonawcom …………………. zł netto;
14. Do oferty dołączamy (*niepotrzebne skreślić):
• pełnomocnictwo (w przypadkach w których Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik)
• pełnomocnictwo (w przypadkach w których Wykonawcy wspólnie ubiegają się o
udzielenie zamówienia i ustanawiają pełnomocnika)
• Inne:…..................................................................................................................................;
15. wadium wniesione w formie ………………….………….. należy zwrócić na nr konta
……………………………………………………………………………………………/*
na
adres
…………………………………………………………………..…………………………………… ;
16. Adres poczty elektronicznej i nr faksu (aktualne, sprawne, działające) na który Zamawiający
może kierować zawiadomienia i informacje: …………………………………………………………. ;
17. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty
opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 Kodeksu Karnego);
18. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.
19. Oświadczamy, że w przypadku wybrania oferty, umowę podpisywały będą:
1. …………………………………….………
(imię i nazwisko)
2. ………………………………….……..
(imię i nazwisko)

…………………………………………….
(pełniona funkcja)
……………………..………………………….
(pełniona funkcja)

20. Osoba do kontaktu……………………………………………… tel………………………
e-mail:………………………………
Miejscowość: .....................................Data: .......................... 2020 r.

………………..…………………..……………
Data i podpis Wykonawcy/osoby upoważnionej

* - niepotrzebne skreślić
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ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ
Zamówienie Publiczne Nr ZP 4/2020

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Nazwa Wykonawcy...................................................................................................................
Adres:..........................................................................................................................................
NIP:............................................................................ REGON..................................................
Imię i nazwisko osoby (osób) składającej oświadczenie w imieniu Wykonawcy:
...............................................................................................................................................

Oświadczam(my) niniejszym, że:

1) zgodnie z art. 24 ust. 1, ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie podlegamy
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………………………………………………..
Data i podpis Wykonawcy/osoby upoważnionej
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ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ
Zamówienie Publiczne Nr ZP 4/2020

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU I PODMIOTACH TRZECICH
(składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy)

Nazwa Wykonawcy...................................................................................................................
Adres:..........................................................................................................................................
NIP:............................................................................ REGON..................................................
Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie w imieniu Wykonawcy:
...............................................................................................................................................

oświadczam(my), co następuje:
I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY
Oświadczam/y, że wykonawca, którego reprezentuję/jemy spełnia warunki udziału w
postępowaniu określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

…………………………………………………..
Data i podpis Wykonawcy/osoby upoważnionej
podpis pełnomocnika wykonawców)
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II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA (należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podmiotów trzecich):

1. Oświadczam/y, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych w § 5 pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykonawca, którego
reprezentuję/jemy polega na zasobach następującego/ych podmiotu/ów (podmiot/ty
trzeci/cie):

Lp.

Pełna nazwa/firma i adres oraz
KRS/CEiDG podmiotu trzeciego

Wskazanie warunku określonego w § 5
pkt 2 SIWZ którego dotyczy wsparcie
podmiotu trzeciego

1.
2.
2. Oświadczam, że podmiot/y wymienione w pkt II. ppkt 1 spełniają warunki udziału w

postępowaniu w zakresie, w jakim powołuję/emy się na ich zasoby oraz, że w stosunku do
podmiotu/ów wymienionych w pkt II. ppkt 1 nie zachodzą podstawy wykluczenia z
postępowania.

…………………………………………………..
Data i podpis Wykonawcy/osoby upoważnionej
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ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ
Zamówienie Publiczne Nr ZP 4/2020

WYKAZ ROBÓT
DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykaz robót budowlanych obejmujących realizację minimum jedną robotę budowlaną,
polegającą na zaprojektowaniu i budowie przynajmniej jednej kompostowni wraz z
technologią o wydajności minimalnej 1500 ton/rok - wykonanych nie wcześniej niż w
okresie ostatnich 5 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 rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania
i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

L.p.

a
1.

Nazwa odbiorcy, adres, nr telefonu
do kontaktu

Przedmiot
zamówienia

Termin realizacji
od …. do …

b

c

d

Wartość
brutto w zł

e

2.

Uwaga:
Do niniejszego wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że roboty zostały wykonane
należycie.

……………………..............……..
(data)

…………………………………………
(podpis i pieczęć
upoważnionego
przedstawiciela)
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Załącznik nr 5 do SIWZ
Zamówienie Publiczne Nr ZP 4/2020

WYKAZ OSÓB
DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi projektowania i kierowania
robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień i doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o
podstawie do ich dysponowania, przy czym wykaz musi uwzględniać w składzie
projektowym Projektanta technologii, który może wykazać się doświadczeniem w
projektowaniu technologii kompostowni kontenerowej o wydajności min. 1500 ton/rok,
opracowanym w okresie ostatnich 10 lat przed upływem składania ofert.

Kwalifikacje
zawodowe i
uprawnienia

Doświadczenie

Imię i Nazwisko

Funkcja w
zespole

Wykształcenie

L.p.

a
1.

b

c

d

e

f

2.

Uwaga:
Do niniejszego wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że doświadczenie dla min. dla
projektanta technologii

……………………..............……..
(data)

…………………………………………
(podpis i pieczęć upoważnionego
przedstawiciela)
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Załącznik nr 6 do SIWZ
Zamówienie Publiczne Nr ZP 4/2020

OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24, ust. 1, pkt 23 ustawy Pzp

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na: „Zaprojektowanie i realizacja zadania inwestycyjnego pn.
Budowa kontenerowego systemu kompostowania odpadów organicznych i kuchennych
na terenie Instalacji Komunalnej w Łęczycy, gmina Stara Dąbrowa – II postępowanie oznaczonego nr ZP 4/2020, w imieniu Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………
(pisać nazwę (firmę) Wykonawcy)
Oświadczam/(my), że należę (my) / nie należę (my)* do tej samej grupy kapitałowej,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z
2018 r. poz. 798 z późn. zm.), w której skład wchodzą następujące podmioty:
• …………………………………………………………………………………………………….
• …………………………………………………………………………………………………….

Miejscowość…………………………… data ………….

……………………………………….
Podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika
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Załącznik nr 7 do SIWZ
Zamówienie Publiczne Nr ZP 4/2020

Umowa ZP 4/2020 (Wzór )
Zawarta w dniu .............. 2020 r. w Stargardzie pomiędzy:
Zakładem Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o., ul. Bogusława IV 15, 73-110
Stargard Szczeciński, nr rejestrowy 000004383, NIP 854-23-64-961, REGON 320737738,
kapitał zakładowy 22.605.000,00 zł, wpisaną przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w
Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do KRS pod nr
0000340114, zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, którą reprezentuje:
…………………………………………….
a
......................................................................................................
z siedzibą w ................................................................. przy ul.
......................................................,
tel. ……………., fax. ………………., e-mail …………….., NIP ……………..……………….,
REGON …………., kapitał zakładowy ……………………………………………………….…..
wpisanym do ....................................................pod nr .....................................
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”, reprezentowanym przez:
.....................................................................................................

§1
PRZEDMIOT UMOWY:
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na zasadach określonych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanie projektu budowlanowykonawczego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla realizacji zadania inwestycyjnego
„Budowa kontenerowego systemu kompostowania odpadów organicznych i kuchennych na
terenie instalacji komunalnej w Łęczycy, gmina Stara Dąbrowa” (zamówienie minimalne)
2. Zamawiający przewiduje w ramach niniejszego zamówienia skorzystanie z prawa opcji
obejmującego wykonanie przez Wykonawcę pozostałej część przedmiotu zamówienia
określonego w SIWZ obejmującego budowę I etapu kompostowni kontenerowej tj.
wykonanie robót budowlanych sieciowych, dostawę urządzeń wraz z wyposażeniem i instalacją,
rozruch, szkolenia, nadzór autorski zgłoszenie zakończenia robót, dokumentacja powykonawcza
oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, jeżeli będzie wymagane W zakres prac wchodzi
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również sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz nadzór kierownika
budowy Wykonawcy nad realizacją całości inwestycji
3. Przedmiot umowy został szczegółowo opisany w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.
4. W przypadku wątpliwości co do zakresu przedmiotu umowy, Strony rozstrzygną je biorąc pod
uwagę hierarchicznie, według kolejności przywołania:
a) niniejszą Umowę
b) SIWZ z załącznikami
c) ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu poprzedzającym zawarcie niniejszej Umowy.
5. Dokumenty wskazane w § 1 pkt 4 będą traktowane jako wzajemnie uzupełniające i
wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub
rozbieżności żadna ze Stron nie może żądać ograniczenia zakresu swoich zobowiązań ani
zakresu należytej staranności.
6. Zakres zamówienia wskazany w § 1 pkt 2 objęty jest prawem opcji w rozumieniu art. 34 ust.5
ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa
opcji od zapewnienia środków finansowych na realizację zamówienia objętego prawem opcji.
7. Warunkiem uruchomienia przez Zamawiającego prawa opcji jest złożenie przez
Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.
8. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nastąpi najpóźniej w terminie do 60 dni od
dnia podpisania umowy niniejszej umowy.
§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY:
1. Termin wykonania zamówienia:
a) całkowity termin realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 pkt 1 i 2 niniejszej i wynosi
.................................... dni (zgodnie z ofertą Wykonawcy).
b) w przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji termin wykonania
zamówienia minimalnego (gwarantowanego) określonego wynosi w § 1 pkt 1 wynosi 120 dni od
dnia podpisania niniejszej umowy.
2. Przez termin realizacji przedmiotu umowy rozumie się termin protokolarnego odbioru
końcowego robót składających się na przedmiot umowy, po usunięciu wszystkich stwierdzonych
podczas dokonywania czynności odbiorowych wad oraz uzupełnieniu niekompletności w
przedłożonej dokumentacji odbiorowej (w przypadku stwierdzenia wad w wykonanych robotach
lub niekompletności w przedłożonej dokumentacji odbiorowej) lub termin pisemnego
powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego
przedmiotu umowy (w przypadku, gdy wady nie zostaną stwierdzone, a przedłożona
dokumentacja odbiorowa była kompletna), a także uzyskania pozwolenia na użytkowanie, jeżeli
wynikało to z przepisów prawa oraz dokonaniu zgłoszenia o zakończeniu robót do Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego.
§3
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I POZWOLENIE NA BUDOWĘ
1. W ramach zobowiązania, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1) Umowy, Wykonawca
zobowiązuje się do opracowania projektu budowlano-wykonawczego oraz uzyskania
pozwolenia na budowę dla realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa kontenerowego
systemu kompostowania odpadów organicznych i kuchennych na terenie instalacji komunalnej
w Łęczycy, gmina Stara Dąbrowa”
2. Przygotowując Dokumentację Projektową Wykonawca, działając na podstawie wydanego mu
upoważnienia, zobowiązany jest uzyskać wszelkie opinie, uzgodnienia, zatwierdzenia i
sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa i orzeczeń
właściwych organów. Koszty postępowania administracyjnego ponosi Wykonawca.
3. Dokumentacja Projektowa zostanie wykonana z najwyższą starannością zawodową, zgodnie
z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi
Normami, przy uwzględnieniu zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej przez osoby
posiadające wymagane uprawnienia.
4. W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zmian w
wykonanej Dokumentacji Projektowej w przypadku zaistnienia takiej potrzeby wynikającej z
konieczności osiągnięcia rezultatów opisanych w PFU.
5. Wykonawca zapewni, że on sam, jego projektanci oraz podwykonawcy projektu mają
doświadczenie i zdolności, konieczne do wykonania Dokumentacji Projektowej objętej Umową,
wymaganiami SIWZ oraz uprawnienia projektowe wymagane przez Prawo budowlane.
6. Przed złożeniem wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu do zaakceptowania wykonaną dokumentację projektową. Zamawiający w
terminie 5 dni od przekazania dokumentacji może wnieść uwagi na piśmie.
7. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag Zamawiającego, jeżeli zaś w opinii
Wykonawcy proponowane przez Zamawiającego rozwiązania nie dają gwarancji należytego
wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania uwag na piśmie.
8. Na każdym etapie prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z
Zamawiającym oraz udzielania mu wyjaśnień co do postępów prac i zastosowanych rozwiązań.
9. Podstawą odbioru prac określonych w § 1 pkt 1 niniejszej umowy jest przekazanie
Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej - w wersji elektronicznej CD (2
egzemplarze) jednocześnie z dokumentacją papierową (4 egzemplarze) wraz z pozwoleniem na
budowę dla realizacji zadania „Budowa kontenerowego systemu kompostowania odpadów
organicznych i kuchennych na terenie instalacji komunalnej w Łęczycy, gmina Stara Dąbrowa”
wydanym przez właściwe Starostwo Powiatowe. Z czynności odbioru prac zostanie sporządzony
protokół odbioru prac projektowych.
§4
ZESPÓŁ PROJEKTOWY
1. Wykonawca zapewnia, że prace projektowe będą realizowane przez zespół projektowy w
którego skład wchodzą następujące osoby:
- projektant technologii – p.
- projektant sieci wod – kan – p. …..
- projektant sieci elektrycznej - p. ……
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§5
PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH
1. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowanej,
w ramach niniejszej Umowy dokumentacji projektowej na wszystkich polach eksploatacji, a w
szczególności w zakresie:
a) utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji projektowej dowolną techniką egzemplarzy utworu,
w tym techniką drukarską, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację projektową utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c) rozpowszechniania dokumentacji projektowej w sposób inny niż określony w niniejszym
punkcie lit. b) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
d) korzystania na własny użytek,
e) wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim, a w szczególności w celu
złożenia oferty na wykonanie robót objętych dokumentacja będącą przedmiotem niniejszej
Umowy,
f) dokonywania zmian w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, iż zmian dokonywać będą
wyłącznie osoby posiadające wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia,
g) korzystania i rozporządzania prawami zależnymi bez zezwolenia Wykonawcy i bez
dodatkowego wynagrodzenia,
2. Zamawiający nabywa prawo do korzystania i rozporządzania prawami wymienionymi w
ustępach poprzedzających tak w kraju jak i za granicą.
3. Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy,
które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu
umowy.
4. Zapłata wynagrodzenia określonego niniejszą umową, wyczerpuje roszczenia Wykonawcy z
tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich
polach eksploatacji opisanych w ust. 1 oraz przeniesienia własności egzemplarzy, na których je
utrwalono.
§6
ROBOTY BUDOWLANE
1. W przypadku złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji w
terminie do ……….. dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do
wykonania pozostałej część przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ obejmującego
budowę I etapu kompostowni kontenerowej tj:
a) wykonanie robót budowlanych sieciowych
b) dostawę urządzeń wraz z wyposażeniem i instalacją,
c) wykonania rozruchu kompostowni
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d) przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego
e) zgłoszenie zakończenia robót, dokumentacja powykonawcza oraz uzyskanie pozwolenia na
użytkowanie, jeżeli będzie wymagane
f) sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz nadzór kierownika budowy
Wykonawcy nad realizacją całości inwestycji
2. Wykonując roboty budowlane Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:
a) protokolarnego przejęcia terenu budowy;
b) zorganizowania i utrzymywania zaplecza budowy;
c) oznaczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami terenu budowy;
d) zawiadamiania Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem nie krótszym niż 3 dni
robocze o wykonywaniu robót zanikowych lub ulegających zakryciu;
e) przestrzegania opracowanego planu bioz, przepisów prawa budowlanego, przepisów BHP i
ochrony przeciw pożarowej, ochrony środowiska oraz innych właściwych przepisów
powszechnie obowiązujących, Norm Polskich, norm branżowych, warunków wykonania robót
budowlano-montażowych, zasad wiedzy technicznej;
f) współdziałania przy realizacji robót ze służbami Zamawiającego;
g) udziału w rozruchu i ruchu instalacji oraz innych elementów wykonanych w ramach
Przedmiotu Umowy
h) dokonania kontrolnego sprawdzenia poprawności funkcjonowania elementów wykonanych w
ramach Przedmiotu Umowy;
i) zgłoszenia do odbioru przez Zamawiającego wykonanych Robót Budowlanych po uprzednim
sprawdzeniu poprawności ich wykonania;
j) zawiadomienie przedstawiciela Zamawiającego z 3-dniowym o przeprowadzanych próbach i
rozruchu instalacji:
k) usunięcia ujawnionych wad i usterek;
l) sporządzenia i wydania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej
m) uporządkowanie i wyrównanie terenu po zakończeniu robót oraz ewentualnej naprawy
nawierzchni jezdni – uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac,
n) poniesienia pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej w stosunku do Zamawiającego i
osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przy wykonywaniu przedmiotu umowy
o) wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, wymaganiom specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji projektowej, na które to materiały i urządzenia
posiadał atesty i świadectwa ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub certyfikaty
zgodności względnie aprobaty techniczne;
p) posiadania przez cały okres realizacji umowy ważnej polisy ubezpieczenia od OC z tytułu
prowadzonej działalności gospodarczej na sumę co najmniej 900.000 zł (słownie: dziewięćset
tysięcy złotych)
r) zapewnienia nadzoru autorskiego;
s) udziału w naradach prowadzonych na budowie lub w formie telekonferencji – raz w tygodniu.
3. Wykonawca zrealizuje:
a) tymczasowe obiekty i urządzenia związane z terenem prowadzonych robót i placem budowy,
które uzna za konieczne przy realizacji przedmiotu umowy oraz ponosił będzie koszty ich
utrzymania i konserwacji,
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b) doprowadzenie energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych i budowy, a także będzie ponosił
koszty jej zużycia,
c) zaopatrzenie w wodę dla celów budowy i socjalnych oraz będzie ponosił koszty jej zużycia.
§7
ZOBOWIAZANIA ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zamawiający zobowiązuje się do:
a) współdziałania z Wykonawcą w wykonaniu przedmiotu umowy, w tym udzielania niezbędnych
pełnomocnictw, po wcześniejszym przekazaniu Zamawiającemu wniosku z danymi osób dla
których ma zostać wystawione pełnomocnictwo;
b) przekazanie Wykonawcy posiadanej dokumentacji wskazanej w SIWZ;
c) przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 3 dni roboczych od dnia uzyskania przez
Wykonawcę pozwolenia na budowę;
d) odbioru prawidłowo wykonanych robót od Wykonawcy oraz zapłacenia wynagrodzenia za
wykonane i odebrane Roboty;
e) zapewnienia udziału personelu Zamawiającego w szkoleniach przeprowadzanych przez
Wykonawcę;
f) udziału w naradach przedstawiciela Zamawiającego prowadzonych na budowie lub w formie
telekonferencji.
§8
PRZEDSTAWICIELE STRON NA BUDOWIE:
1. Przedstawicielem Zamawiającego jest p. ………. , który działa w granicach umocowania
określonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz.
1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148, 471, 695, 782) i
uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót,
niezbędnych do prawidłowego i zgodnego z umową, projektem i przepisami prawa wykonania
przedmiotu umowy.
2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy p. ............................, nr upr.
................ działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane, który jest zobowiązany do złożenia najpóźniej w dniu zawarcia
umowy oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierownika budowy.
§9
PODWYKONAWCY:
1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za Roboty, które
wykonuje przy pomocy podwykonawców, jak za działania własne. Wykonawca jest zobowiązany
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przedstawić Zamawiającemu projekt umowy lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od sporządzenia projektu lub projektu
zmiany. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu lub
jego zmian pisemnego sprzeciwu, uważa się za akceptację projektu umowy lub jego zmiany.
3. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą musi zawierać w szczególności:
1) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania
robót objętych umową,
2) kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu robót
wynikająca z oferty Wykonawcy,
3) termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem - harmonogram robót musi
być zgodny umową na roboty z Wykonawcą Generalny,
4) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi.
5) w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot zamówienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace
Podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty
wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za okres zlecony
Podwykonawcy).
4. Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać zapisy określone
w ust. 3 niniejszego paragrafu. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo.
5. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji
dotyczących Podwykonawców.
6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje
przy pomocy Podwykonawców.
7. Niezależnie od postanowień ust. 2, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy,
w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, Wykonawca powinien zgłosić
Zamawiającemu z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego,
Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac,
zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za
nienależyte wykonanie umowy.
§10
WYNAGRODZENIE:
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczałtowe w łącznej wysokości …………………………. (słownie: ………………….) złotych netto
wraz z obowiązującym podatkiem VAT, tj. …………………………. (słownie:……………..) złotych
brutto, w tym:
a) za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 pkt 1 niniejszej Umowy, tj. opracowanie
projektu budowlano-wykonawczego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla realizacji zadania
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inwestycyjnego „Budowa kontenerowego systemu kompostowania odpadów organicznych i
kuchennych na terenie instalacji komunalnej w Łęczycy, gmina Stara Dąbrowa, Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie ze złożoną ofertą przetargową w wysokości
………..... zł (słownie:......... złotych) netto + podatek VAT
zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
b) za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 pkt 2 niniejszej Umowy, tj. pozostałej
części przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ obejmującego budowę I etapu
kompostowni kontenerowej (wykonanie robót budowlanych sieciowych, dostawę urządzeń
wraz z wyposażeniem i instalacją, rozruch, szkolenia, zapewnienie nadzoru autorskiego,
zgłoszenie zakończenia robót, dokumentacja powykonawcza oraz uzyskanie pozwolenia na
użytkowanie, jeżeli będzie wymagane) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie
ze złożoną ofertą przetargową w wysokości ………..... zł (słownie:......... złotych) netto + podatek
VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Wynagrodzenie oraz jego elementy składowe określone w pkt 1 ppkt a) oraz ppkt b)
niniejszego paragrafu mają charakter wynagrodzenia ryczałtowego w rozumieniu i ze skutkami
wynikającymi z art. 632 Kodeksu cywilnego.
3. Wynagrodzenie określone w § 10 pkt 1 ppkt a) niniejszej umowy zostanie wypłacone w
całości po opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę dla
realizacji zadania „Budowa kontenerowego systemu kompostowania odpadów organicznych i
kuchennych na terenie instalacji komunalnej w Łęczycy, gmina Stara Dąbrowa”; podstawą
wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru prac projektowych.
4. Wynagrodzenie określone w § 10 pkt 1 ppkt b) niniejszej umowy zostanie wypłacone w
następujący sposób:
a) 80% wynagrodzenia określonego w § 10 pkt 1 ppkt b) niniejszej umowy wartości, płatne po
wykonaniu wszystkich robót budowlanych i dostawie urządzeń wraz z wyposażeniem i instalacją
b) 20 % wynagrodzenia określonego w § 10 pkt 1 ppkt b) niniejszej umowy płatne po uzyskaniu
pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane), po przeprowadzeniu szkoleń pracowniczych
i zakończeniu procesu rozruchu oraz złożeniu zgłoszenia o zakończeniu robót budowalnych w
Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.
5. Warunki płatności: Faktura płatna przelewem w terminie ….. dni, od dnia jej otrzymania przez
Zamawiającego. Podstawą wystawienia każdej faktury będzie protokół odbioru danego etapu
prac zgodnie z zasadami wskazanymi w § 11 niniejszej Umowy. Wykonawca wraz z fakturą
składa pisemne oświadczenia podwykonawców o otrzymaniu przez nich całości zapłaty za
wykonane Prace Projektowe/Roboty (w przypadku korzystania z usług podwykonawców), z
zastrzeżeniem ust. 9.
6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami miejscowymi panującymi na terenie
placu budowy i uwzględnił je w wynagrodzeniu ofertowym.
7. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada NIP:
............................................ . Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, który będzie
wskazywany na fakturach VAT stosowany do realizacji płatności wynikających z niniejszej
umowy jest rachunkiem rozliczeniowym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz
posiada wydzielony rachunek VAT.
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8. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności, przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią, zgodnie
z art. 509 par.1 Kodeksu Cywilnego.
9. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
10. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, dodatkowym,
warunkującym wypłatę wynagrodzenia załącznikiem do faktur, jest oświadczenie podwykonawcy
zgodnie z wzorem załączonym do umowy, dowód zapłaty wymagalnego wynagrodzenia dla
Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców wynikającego z zawartych i zaakceptowanych
przez Zamawiającego umów. Za dowód zapłaty należy rozumieć potwierdzoną za zgodność z
oryginałem kopię przelewu płatności na konto Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
11. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę,
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośrednio zapłaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z
zaakceptowanymi przez siebie umowami o Podwykonawstwo, którego przedmiotem są roboty
budowlane, dostawy lub usługi.
12. Bezpośrednia zapłata wg ust. 11 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek
należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
13. W przypadku realizacji umowy przez Wykonawcę siłami własnymi, dodatkowym,
warunkującym wypłatę wynagrodzenia załącznikiem do faktur, jest oświadczenie Wykonawcy,
zgodne z wzorem załączonym do umowy.
14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 11. Termin zgłaszania uwag – 7 dni od
daty doręczenia tej informacji do Wykonawcy.
15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,
b) albo złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości
Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,
c) albo dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej
zapłaty.
16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
17. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury - w całości lub w
części - w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek ze zobowiązań
wynikających z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu
opóźnienia w zapłacie.
§ 11
ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY:
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1. Strony przewidują następujące odbiory dla płatności przewidzianych niniejszą Umową:
a) odbiór prac projektowych
b) odbiór częściowy – po zakończeniu prac wszystkich robót budowlanych oraz dostawie
wszystkich urządzeń wraz z wyposażeniem i montażem składających się na kontenerowego
systemu kompostowania odpadów organicznych i kuchennych na terenie instalacji komunalnej
w Łęczycy, gmina Stara Dąbrowa (etap I).
c) odbiór końcowy.
2. Podstawy podpisania protokołu odbioru prac projektowych wskazuje § 3 pkt 9 niniejszej
Umowy. W przypadku, gdy Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji przyjmuje się, że protokół
odbioru prac projektowych będzie jednocześnie protokołem odbioru końcowego przedmiotu
umowy.
3. Podstawą podpisania protokołu odbioru częściowego będzie dostarczenie przez wykonawcę:
a) protokołów odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
b) protokoły dostaw materiałów i urządzeń
c) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,
d) dokumentację z zakończonych testów
e) protokół zagęszczenia gruntu (oryginał lub kopia z klauzulą zgodności z oryginałem),
4. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy po zakończeniu robót
składających się na przedmiot umowy i uznania ich przez przedstawiciela Zamawiającego za
prawidłowo wykonane oraz złożenia przez kierownika budowy kompletnej dokumentacji
odbiorowej, jak również wymaganej przepisami Prawa Budowlanego tj. w szczególności:
- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
- dokumentację rozruchową,
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
- protokoły odbiorów częściowych,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy (oryginały),
- wyniki pomiarów kontrolnych,
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii,
energetycznej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót Zamawiającemu,
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
- oświadczenie kierownika budowy (oryginał + 1 kopia) o doprowadzeniu do należytego stanu i
porządku terenu budowy a także sąsiedniej nieruchomości,
- dokumentację z zakończonych testów
- protokół zagęszczenia gruntu (oryginał lub kopia z klauzulą zgodności z oryginałem),
- ogólną dokumentację zapewnienia jakości i norm.
- dostarczenie dokumentacji DTR, dokumentację AKPiA
Kompletność ww. dokumentów odbiorowych oraz zawarte w nich pozytywne oceny stanowić
będą podstawę do sporządzenia protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
Dokumentację należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach oznaczonych:
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- Egzemplarz dla Zamawiającego (z wyłączeniem oryginału Dziennika Budowy)
- Egzemplarz do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego ( komplet ten wykonawca
samodzielnie składa w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie/zgłoszenie zakończenia
robót)
- protokół ze szkolenia pracowników
- instrukcję obsługi kompostowni
- zestawienie środków trwałych powstałych w wyniku realizacji zamówienia wg KŚT.
5. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy robót składających się na
przedmiot umowy po otrzymaniu od inspektora nadzoru potwierdzenia, że otrzymał on komplet
dokumentów odbiorowych, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty pisemnego
zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru (przesłanie pisemnego zawiadomienia o
gotowości do odbioru bez uprzedniego przedłożenia inspektorowi nadzoru kompletu
dokumentów odbiorowych, uznane zostanie jako niebyłe).
6. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy nie zostaną stwierdzone
żadne wady w wykonanym przedmiocie umowy, Zamawiający dokona niezwłocznie jego
odbioru, potwierdzonego na protokole odbioru.
7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady, to
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia to wyznaczony zostanie nowy termin odbioru końcowego
przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad, przy czym wyznaczenie nowego terminu nie
powoduje przesunięcia wyznaczonego w §2 terminu realizacji przedmiotu umowy i nie powoduje
utraty prawa do naliczenia przez Zamawiającego kary umownej za niedotrzymanie terminu jego
realizacji.
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to Zamawiający może:
- odstąpić od umowy,
- żądać wykonania wadliwej części przedmiotu umowy po raz drugi ustalając nowy termin
odbioru końcowego przedmiotu umowy (przy czym wyznaczenie nowego terminu nie powoduje
przesunięcia wyznaczonego w §2 terminu realizacji przedmiotu umowy i nie powoduje utraty
prawa do naliczenia przez Zamawiającego kary umownej za niedotrzymanie terminu jego
realizacji),
- odebrać przedmiot umowy po obniżeniu wynagrodzenia stosownie do zmniejszenia się jego
wartości użytkowej na skutek jego wadliwego wykonania (w przypadku, gdy Wykonawca zgodzi
się na obniżkę wynagrodzenia w wysokości proponowanej przez Zamawiającego).
8. W przypadku nie usunięcia wad w terminie, wady usunie Zamawiający, obciążając pełnymi
kosztami ich usunięcia Wykonawcę.
9. Strony postanawiają, że z czynności odbioru przedmiotu umowy (końcowego) będzie spisany
protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone
na usunięcie stwierdzonych podczas odbioru wad.
§ 12
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:
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1. Wraz z podpisaniem umowy wykonawca wniósł zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych
w dół.
2. Zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania przedmiotu umowy.
3. Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie ..............................................................................
4. Zabezpieczenie zostanie zwrócone w następujący sposób: 70% wartości zabezpieczenia
zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od odbioru końcowego przedmiotu umowy, pozostałe 30%
wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 15 dni od daty upływu okresu gwarancji
jakości na wykonany przedmiot umowy.
§ 13
GWARANCJA:
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane w ramach realizacji
przedmiotu zamówienia na okres:
a) na dokumentację projektową - 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru
dokumentacji projektowej
b) pozostałą część przedmiotu zamówienia określonego w § 1 pkt 2 niniejszej Umowy
obejmującego budowę I etapu kompostowni kontenerowej, w tym roboty budowlane,
dostarczone urządzenia i materiały - 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru
końcowego.
2. Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji jakości odbywać się będzie, na poniżej podanych
warunkach, które traktować należy jako wymogi minimalne:
a) W przypadku wystąpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany
jest zawiadomić pisemnie Wykonawcę w terminie 3 dni od daty jej wystąpienia (wykrycia).
b) Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad. Wykonawca usunie wady bezpłatnie w
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
c) Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
d) Wykonawca przystąpi niezwłocznie do usuwania nieprzewidzianych wad zgłoszonych w
okresie gwarancji, w racjonalnym terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od chwili otrzymania
zawiadomienia o ich wystąpieniu.
3. Wykonawca przeprowadzać będzie okresowe kontrole (nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy),
konserwację i naprawy dostarczonego sprzętu, gwarantuje dostawę części zamiennych
koniecznych do przeprowadzenia napraw.
4. Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego projektowania, wykonawstwa –
niezgodnego z projektem, zasadami sztuki budowlanej bądź nieprzestrzegania warunków
Umowy z Zamawiającym albo ukrytej wady materiałowej.
5. Gwarancja dla dostarczonych urządzeń oraz wykonanych robót nie obejmuje roszczeń z
tytułu uszkodzeń i wad wynikłych na skutek:
a) niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi działania użytkownika, niewłaściwego
przechowywania lub konserwacji,
b) obsługi urządzeń niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją
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c) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika
lub inne nieupoważnione osoby,
d) uszkodzenia przez tzw. siły wyższe (w szczególności wyładowania atmosferyczne, powódź,
pożar, zbyt wysokie napięcie elektryczne, wpływy chemiczne),
e) uszkodzenie związanych z nieprawidłową eksploatacją urządzeń, przekroczenie podanych
wartości konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania niewłaściwych materiałów
eksploatacyjnych.
6. Upływ okresów gwarancji i rękojmi nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady,
jeżeli wykonawca zawiadomił o nich Zamawiającego przed upływem tych okresów.
7. W przypadku gdy w okresie gwarancji Wykonawca usuwał wady w przedmiocie umowy, okres
gwarancji biegnie na nowo w stosunku do tej części przedmiotu umowy, która była naprawiana.
§ 14
KARY UMOWNE
1. Zamawiający naliczy Wykonawcy następujące kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy: 10 % wartości całkowitego wynagrodzenia
umownego brutto.
b) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy lub terminu usuwania awarii i
usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub terminu usuwania awarii i usterek
stwierdzonych w okresie trwania gwarancji jakości: 0,2 % wartości wynagrodzenia całkowitego
umownego brutto za wykonanie przedmiotu umowy - za każdy dzień zwłoki ponad podane w
umowie odpowiednio: terminy realizacji przedmiotu umowy, termin przystąpienia usuwania
awarii i usterek w okresie gwarancyjnym lub ich usunięcia lub termin usunięcia wad
stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy.
2. Ponadto Zamawiający naliczy Wykonawcy następujące kary umowne:
a) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony
Zamawiającemu zgodnie z zapisami § 8 lub co do którego Zamawiający zgłosił sprzeciw, w
wysokości 10.000,00 zł za każde zdarzenie.
b) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto należnego
Podwykonawcy określonego w umowie podwykonawczej i jemu niezapłaconego – za każdy
dzień zwłoki,
c) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi lub projektu jej zmiany, w wysokości
5.000,00 zł za każde zdarzenie.
d) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w
wysokości 5.000,00 zł za każde zdarzenie.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia za
wykonane Roboty.
4. W przypadku, gdy Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji, kary umowne wyrażone
procentowo liczone będą od wartości brutto zamówienia minimalnego (gwarantowanego)
wskazanego w § 10 pkt 1 ppkt a) niniejszej Umowy.
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5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, określonego na
zasadach ogólnych art. 471 Kodeksu cywilnego do pełnej wysokości szkody, jaką poniosły w
wyniku nie wykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z umowy przez
drugą stronę w przypadku, gdyby szkoda przewyższała wysokość kar umownych.
5. Kary umowne stają się wymagalne z dniem zaistnienia podstaw do ich naliczenia.
6. Odstąpienie od umowy nie ma wpływu na możliwość żądania kar umownych naliczonych do
dnia odstąpienia od umowy.
7. Kary umowne naliczane są niezależnie od siebie i podlegają kumulacji.

§ 15
ODSTĄPIENIE OD UMOWY:
1. Zamawiający może odstąpić od w całości lub niewykonanej części umowy jeżeli:
a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, złożenie oświadczenia
o odstąpieniu od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o
zaistnieniu powyższych okoliczności;
b) wystąpiła konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 9 ust. 9 lub 12 lub konieczność dokonania
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy;
c) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 10 dni od przekazania placu budowy lub przerwał
je na dłużej niż 7 dni bez uzasadnionych przyczyn i nie rozpoczyna ich pomimo pisemnego
wezwania go przez Zamawiającego do rozpoczęcia lub ponownego podjęcia robót;
d) Wykonawca realizuje umowę wadliwie, w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie ze
sztuką budowlaną, co uniemożliwia użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem;
e) Wykonawca nie przestrzega innych postanowień umowy.
2. Przed odstąpieniem od umowy z przyczyn określonych w pkt. 1 ppkt. d)-e) niejszeggo
paragrafu, Zamawiający udzieli Wykonawcy dodatkowego 7 – dniowego terminu na usunięcie
naruszeń. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w terminie 14 dni od dnia upływu
udzielonego dodatkowego terminu.
3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki szczegółowe:
a) W terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według
stanu na dzień odstąpienia.
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty oraz teren budowy. W przypadku uchybienia
temu obowiązkowi, zabezpieczenia robót oraz terenu budowy dokona Zamawiający na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
c) W przypadku określonym w pkt 1 ppkt. a) koszty zabezpieczenia przerwanych robót oraz
terenu budowy poniesie Zamawiający.
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4. Strony dokonują odbioru robót i rozliczenia wykonanych prac, przy czym Wykonawcy będzie
przysługiwało wynagrodzenie za roboty wykonane i materiały do tego zużyte do dnia doręczenia
oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem pkt. 3.
§ 16
ZMIANA ISTOTNYCH WARUNKÓW UMOWY:
1. Termin wykonania Przedmiotu Umowy §2 niniejszej umowy, może ulec zmianie w
szczególności w przypadku:
a) konieczności przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli
takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:
b) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy,
c) siły wyższej np. klęski żywiołowej itp.,
d) wstrzymania robót przez Zamawiającego,
e) powstania okoliczności będących następstwem działania organów administracji, w
szczególności przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwoleń itp.,
f) przedłużenia procedury uzyskiwania opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych, pozwoleń z
przyczyn niezależnych od Wykonawcy, np. z powodu niezachowania terminów rozpatrzenia
spraw administracyjnych przez organy administracji publicznej czy instytucje uczestniczące w
wydaniu decyzji administracyjnych, opinii uzgodnień
g) zwłoki Zamawiajacego w uzgodnianiu przedmiotu umowy,
2. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez
przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać:
a) opis zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.
3. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w
formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez powołaną
przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą m.in. upoważniony
przedstawiciel Zamawiającego.
4. Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian
redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w
rejestrach publicznych.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych, których wartość nie
zwiększa wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §10 umowy. Podstawą wprowadzenia
robót zamiennych będzie protokół konieczności robót zamiennych sporządzony przez inspektora
nadzoru inwestorskiego na zasadach określonych w pkt. 3.
§ 17
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie, pod rygorem ich nieważności.
2. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe
przepisy prawa , w tym Kodeksu Cywilnego, a także Ustawy – Prawo budowlane.
4. Załącznikami do umowy są stanowiące jej integralną część:
a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP 4/2020,
b) Oferta Przetargowa Wykonawcy,
c) Umowy Wykonawcy z podwykonawcami (jeżeli dotyczy)
5. Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Wzory załączników do umowy, które obowiązują Wykonawcę w trakcie realizacji umowy.
Załącznik nr ….. do Umowy…….

……………………………….
Nazwa Wykonawcy
Dotyczy: …………………………………………..

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY
Ja, niżej podpisany, będąc należycie umocowany do reprezentowania firmy
Nazwa
firmy………………………………………………………………………………………………………
niniejszym oświadczam, że:
wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytułu umowy nr………………………….. zawartej w dniu
…………………r. z firmą ……….……….., wymagalne do dnia złożenia niniejszego
oświadczenia, zostały zaspokojone przez Wykonawcę w pełnej wysokości,
do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zafakturowano kwotę …………………………….zł
słownie: ……………………………………………..……………złotych .../100 brutto i stanowi ona
bieżące rozliczenie w/w umowy podwykonawczej.
W załączeniu kopie faktur wraz z potwierdzeniami wpływu środków na konto Podwykonawcy.
między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może
skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia
za wykonane usługi

…………………………………………………
Data, pieczęć i podpis
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Załącznik nr ….. do Umowy…….
……………………………….
Nazwa Wykonawcy
Dotyczy: …………………………………………..
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Ja, niżej podpisany, będąc należycie umocowany do reprezentowania firmy
Nazwa
firmy………………………………………………………………………………………………………
niniejszym oświadczam, że przy realizacji umowy nr …………………… z dnia
……………………….. nie zlecaliśmy prac Podwykonawcom. Wszystkie prace objęte umową
zostały zrealizowane siłami własnymi Wykonawcy……………………………….

…………………………………………………
Data, pieczęć i podpis
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Załącznik nr …..do Umowy…….
……………………………….
Nazwa Wykonawcy

WNIOSEK WYKONAWCY O ZATWIERDZENIE MATERIAŁÓW

Ja, niżej podpisany, będąc należycie umocowany do reprezentowania firmy
Nazwa
firmy………………………………………………………………………………………………………
Wnoszę o dopuszczenie do wbudowania materiału:
……………………………………………………………………………………………………………..…
……
Wyprodukowanego
przez……………………………………………………….……………………………...
1) Miejsce
wbudowania…………………………………………………………..…………………………….
2) Aprobata techniczna
nr………………………………………………………….…………………………..
3) Atesty i
certyfikaty……………………………………………………………………………………………
4) Karty
katalogowe………………………………………………………………………..……………………
5) Badania
laboratoryjne……………………………………………………………………………………….
*Niepotrzebne skreślić

…………………………………………………
Data, pieczęć i podpis
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