
 
 

 
Usługi naprawcze instalacji do płukania korytek napowietrzających w budynku kompostowni 

w  Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o.o. w Gdańsku 
 

Część I – INTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW strona1/stron45 
 
 
 
 

  

Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o. 

ul. Jabłoniowa 55 

80-180 Gdańsk 

POLSKA 

Tel.  +48 (prefix) 58 326 01 00 

Fax. +48 (prefix) 58 322 15 76 

http://www.zut.com.pl 

zut@zut.com.pl 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  25/PN/2014 

 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW  
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

(SIWZ) 
 

DLA 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  

 

prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 907, 984, 1047, 1473.)  
 

na  

Usługi naprawcze instalacji do płukania korytek napowietrzających w 
budynku kompostowni w  Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o.o. w Gdańsku 

 

 
 

 

 

 

 

 

Specyfikacja niniejsza zawiera 45 stron. 

 

Zatwierdzam: dnia ……………………… 

  



 
 

 
Usługi naprawcze instalacji do płukania korytek napowietrzających w budynku kompostowni 

w  Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o.o. w Gdańsku 
 

Część I – INTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW strona2/stron45 
 
 
 
 

l.p. Oznaczenie 
Części 

Nazwa Części 

1.  Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW). 

Załączniki 

2.  Część II Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3.  Część III Opis przedmiotu zamówienia 

Załączniki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 

 

Spis treści:  
1. CZEŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW ..........................................................4 
2. Nazwa i adres Zamawiającego. .....................................................................................4 
3. Oznaczenie Wykonawcy. ...............................................................................................4 
4. Tryb udzielania zamówienia. ..........................................................................................4 
5. Opis przedmiotu zamówienia. ........................................................................................4 
6. Zamówienia częściowe ..................................................................................................5 
7. Zamówienia uzupełniające. ............................................................................................5 
8. Informacja o ofercie wariantowej. ...................................................................................5 
9. Termin wykonania zamówienia. .....................................................................................5 
10. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 

tych warunków. ..............................................................................................................5 
11. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. .......................................6 
12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. .....................................7 
13. Wadium .........................................................................................................................8 
14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. .........................8 
15. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego 

zamówienia publicznego. ...............................................................................................8 
16. Opis sposobu przygotowania oferty. ..............................................................................8 
17. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ ............................................................................ 11 
18. Zebranie Wykonawców. ............................................................................................... 11 
19. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. ...................................... 12 
20. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. ...................................................................... 12 
21. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty. .......................................................................... 12 
22. Miejsce i termin otwarcia ofert...................................................................................... 13 
23. Tryb otwarcia ofert ....................................................................................................... 13 
24. Zwrot oferty.................................................................................................................. 13 
25. Termin związania ofertą ............................................................................................... 13 
26. Opis sposobu obliczenia ceny...................................................................................... 13 
27. Kryteria oceny ofert. ..................................................................................................... 14 
28. Oferta z rażąco niską ceną. ......................................................................................... 15 
29. Uzupełnienie oferty. ..................................................................................................... 15 
30. Tryb oceny ofert. .......................................................................................................... 16 
31. Wykluczenie Wykonawcy. ............................................................................................ 16 
32. Odrzucenie oferty ........................................................................................................ 16 
33. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania ................................................. 17 
34. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego 

zamówienia.................................................................................................................. 17 
35. Unieważnienie postępowania ...................................................................................... 18 
36. Środki ochrony prawnej ............................................................................................... 18 
37. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. ................................... 19 
38. Podwykonawstwo. ....................................................................................................... 19 
39. Wykaz załączników do niniejszych IDW. ...................................................................... 19 
CZEŚĆ II  Wzór Umowy ..................................................................................................... 219 
CZEŚĆ III  – Opis przedmiotu zamówienia ....................................................................... 2438 
 



 
 

4 

 

1. CZEŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

2. Nazwa i adres Zamawiającego. 

Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o. 

ul. Jabłoniowa 55 

80-180 Gdańsk 

POLSKA 

NIP   583-000-20-19 

Regon  190042880 

tel.: +48 (prefix) 58 326 01 00 

fax.: +48 (prefix) 58 322 15 76 

http://www.zut.com.pl 

e-mail: zut@zut.com.pl 

3. Oznaczenie Wykonawcy. 

Na potrzeby niniejszej SIWZ za: 

Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, 
złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

4. Tryb udzielania zamówienia. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 
poz. 907, 984, 1047, 1473), o wartości szacunkowej poniżej 207 000 EUR, zgodnie 
z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot 
wartości zamówień i konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania 
ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1735). 

5. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest usługa naprawy instalacji do płukania korytek 
napowietrzających w budynku kompostowni w  Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o.o. w 
Gdańsku 

 

1. W zakres zamówienia wchodzi: 

a) Naprawa systemu płukania korytek napowietrzających polegająca na: 
 

• Montażu 12 sztuk zaworów na rurociągach wody do płukania korytek 
napowietrzających. 

• Instalacji centrali sterującej zaworami na rurociągach wody do płukania 
korytek 

• Uruchomieniu systemu 
 

b) Sporządzenie na podstawie zrealizowanych prac dokumentacji powykonawczej. 
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2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III Opisie 

Przedmiotu Zamówienia. 

3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

50000000-5 Usługi naprawcze i konserwacyjne 

6. Zamówienia częściowe 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

7. Zamówienia uzupełniające. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w 
art. 67 ust. 1 pkt 6u.p.z.p. 

8. Informacja o ofercie wariantowej. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

9. Termin wykonania zamówienia. 

1. Termin wykonania zamówienia: 8 tygodni od daty podpisania umowy. 
2. Minimalny okres gwarancji jakości na całość usług będących przedmiotem 

zamówienia wynosić będzie 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru 
końcowego. 
 

10. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełnienia tych warunków. 

1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego muszą 
spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 u.p.z.p, 
dotyczące.: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
2. Nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 u.p.z.p. 

3. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wyżej wymienionych warunków: 

1) Warunek, o którym mowa w pkt. 10.1.2) Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli 
wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co 
najmniej jedną usługę polegającą na  instalacji rurociągów technologicznych o wartości 
minimum 40 000,00 PLN netto. 

2) Warunek, o którym mowa w pkt. 10.2 Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca  
wykaże brak podstaw do wykluczenia.  

 
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 

podmiotów zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia lub zdolnościach 



 
 

6 

 

finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go  z nimi 
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż 
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania  z nich przy wykonaniu niniejszego 
zamówienia.  

11. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w punkcie 10, stosownie do treści 
§ 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. [Dz. U. z 2013 poz 
231] w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz 
form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć 
następujące dokumenty: 

1) Wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ  

2) W celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w punkcie 10.3.1) Wykonawcy 
zobowiązani są przedłożyć: 

a. wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 
warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w 
tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
Zamawiających, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do 
niniejszej IDW oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane 
należycie,  

b. zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów, sporządzone według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do ogłoszenia, jeżeli wykonawca 
wykazując spełnienie warunku określonego w punkcie 10.3.1) polega na 
wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 
ust 2b u.p.z.p. 

c. jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunku wskazanego w pkt 10.3.1) 
polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, wymaga się 
przedłożenia informacji, o której mowa w pkt 10.3.1) a dotyczącej tych 
podmiotów 

 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, 
stosownie do treści § 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. 
[Dz. U. z 2013 poz 231] w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający 
od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Wykonawcy 
zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: 

1) Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 
udzielenie zamówienia sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
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wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

5) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch 
lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla 
każdego z nich. 

 
3. Stosownie do treści § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. 

[Dz. U. z 2013 poz 231] w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający 
od Wykonawcy oraz form,  w jakich te dokumenty mogą być składane:  

1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 11.2.2- 11.2.4 
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu, 

2) dokumenty, o których mowa w ust.3  pkt 1 lit a)b)   winny być wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, dokumenty, o których mowa w ust.3  
pkt 1 lit b)   winny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem terminu 
składania ofert. 

3) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje 
się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby 
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

4. Wykonawcy należący do grupy kapitałowej zobowiązani są przedłożyć wraz z ofertą listę 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy pzp. 

12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (każdy z tych 
Wykonawców dalej zwany „Partnerem”) powinni spełniać warunki udziału w 
postępowaniu zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 10 IDW oraz złożyć dokumenty 
potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 11 IDW, 
przy czym, dla każdego z Partnerów osobno dokumenty wymienione w punktach 11.2.1) 
-11.2.4) 

2. Ponadto Partnerzy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym 
postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Partnerów 
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).  

3. Dokument ustanawiający pełnomocnictwo powinien być załączony do Oferty. Każdy z 
Partnerów musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Dokument 
pełnomocnictwa winien zostać złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej 
notarialnie.  
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4. Oferta winna być podpisana przez ustanowionego Pełnomocnika i winna prawnie wiązać 
wszystkich Partnerów. 

5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  

 
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie 

uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację niniejszego 
zamówienia, zobowiązani są zawrzeć umowę regulującą współpracę tych Wykonawców i 
przedłożyć ją Zamawiającemu. Umowa taka powinna zawierać w swojej treści co 
najmniej następujące postanowienia dotyczące: 

1). Określenia celu i przedmiotu umowy 

2). Oznaczenia czasu trwania Konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu 
zamówienia w niniejszym postępowaniu. 

3). Ustanowienia lidera Konsorcjum (powinien nim być Pełnomocnik wskazany w ofercie 
Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia 
ustanowiony do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu) i jego umocowania 
dotyczące zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich partnerów Konsorcjum 
razem i każdego z osobna 

4). Określenia wspólnej i solidarnej odpowiedzialności partnerów Konsorcjum względem 
Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu 

5). Wykluczenia możliwości wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez któregokolwiek 
partnera Konsorcjum do czasu wykonania zamówienia 

6). Określenia zakresu przedmiotu zamówienia, realizowanego przez każdego partnera 
Konsorcjum 

7). Zakazu wprowadzania zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. 

13. Wadium 

Nie dotyczy. 
 

14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Nie dotyczy. 

15. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego 
zamówienia publicznego. 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy 
niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN. 

16. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Wymagania podstawowe. 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 

3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 
Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny 
Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania 
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Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w 
skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio 
wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie 
takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy 
(odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego 
upoważnione.  

5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez 
Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w 
zgodnej, z niniejszą IDW, formie. 

6) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający 
dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci. 

7) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich 
wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, 
programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty 
wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie 
podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 

8) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z 
uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 u.p.z.p. 

9) Wykonawca jest świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks 
Karny (Dz. U nr 88 poz. 553 z dnia 2 sierpnia 1997r.) art. 297, §1: „kto w celu 
uzyskania dla siebie lub kogo innego zamówienia publicznego, przedkłada 
podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo 
nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla 
uzyskania wymienionego zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do lat 5” 

2. Forma oferty. 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie 
większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski poświadczonym przez Wykonawcę. 

2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do 
niniejszej IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane 
komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 

3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów 
stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę wydruku 
komputerowego lub maszynopisu. 

4) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie. 

5) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być 
parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy 
upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) Ofertę zgodnie z 
treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego 
do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez 
Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą 
być numerowane i parafowane. Zamawiający prosi o niezałączanie do Oferty stron 
z informacjami, które nie mają wpływu na jej ocenę jak np.: prospekty, foldery itp. 
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6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 
wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to 
dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) 
podpisującą (podpisujące) ofertę. 

7) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów 
lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. 
Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do 
niniejszej IDW powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem 
wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być 
potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy 
upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z 
treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego 
do oferty pełnomocnictwa. 

8) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia 
dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej 
prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 

3. Zawartość oferty. 

1) Kompletna oferta musi zawierać: 

a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 
do niniejszej IDW, 

b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - 
sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW,, 

c) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – sporządzone na 
podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW,, 

d) Pisemne zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów- sporządzone na 
podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW, 

e) Wykaz zrealizowanych usług w okresie ostatnich 3 lat według  załącznika nr 5, 
oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie. 

f) Stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania 
oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentów złożonych wraz z ofertą ani z 
dokumentów złożonych wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, 

, 

g) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 
24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

h) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 

i) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i 
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społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert 

j) Wykonawcy należący do grupy kapitałowej zobowiązani są przedłożyć wraz z 
ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z art. 
art. 24 ust. 2 pkt. 5.ustawy pzp. 
 

2) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z 
wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty. 

4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji.  

1) Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu 
Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 
Zastrzeżenie winno nastąpić poprzez wskazanie informacji dokonane w formularzu 
oferty. 

2) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 u.p.z.p. 

17. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ 

1. Wyjaśnianie treści SIWZ. 

1). Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić 
wyjaśnień, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia płynął do Zamawiającego nie później  niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

2). 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. Zmiany w treści SIWZ. 

1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
Ofert zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający 
przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał niniejszą SIWZ 
oraz zamieści zmianę na stronie internetowej, na której udostępniana jest 
specyfikacja.  

2) Zamawiający przedłuży termin składania Ofert, jeżeli w wyniku zmian treści SIWZ jest 
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w Ofertach. O przedłużeniu 
terminu składania Ofert Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którym przekazano 
niniejszą SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej na której 
udostępniana jest specyfikacja. Przepis art. 38 ust. 4a u.p.z.p. stosuje się 
odpowiednio. 

18. Zebranie Wykonawców. 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w 
celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ.  

2. Informację o terminie zebrania Wykonawców Zamawiający zamieści na własnej stronie 
internetowej. 
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3. Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o 
wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł 
zapytań. Informację z zebrania Zamawiający doręczy niezwłocznie Wykonawcom, którym 
przekazano niniejszą SIWZ oraz zamieści na własnej stronie internetowej. 

19. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 

Osobami(ą) upoważnionymi(ą) przez Zamawiającego do kontaktowania się 
z Wykonawcami są: 

1) w zakresie merytorycznym – Pan Jacek Gburek tel. nr +48 (prefix) 58 326 01 00, 

2) w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych –Pani Lidia Krzyczyńska, 
tel. nr +48 (prefix) 58 326 01 00. 

20. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: w Sekretariacie Zakładu 
Utylizacyjnego Spółka z o.o. 80-180 Gdańsk, ul. Jabłoniowa 55, w nieprzekraczalnym 
terminie: 

do dnia  05.09.2014 r. do godz.  13.00 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 
(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o. 

80-180 Gdańsk, ul. Jabłoniowa 55, POLSKA 

Oferta w postępowaniu na: 

Usługi naprawcze instalacji do płukania korytek napowietrzających w budynku 
kompostowni w  Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o.o. w Gdańsku. 

Nie otwierać przed dniem: 05.09.2014 roku godzina 13.15 

3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. Należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

21. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty. 

1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty. 

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany 
lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed 
upływem terminu składania ofert. 

2. Zmiana złożonej oferty. 

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według 
zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) 
zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku 
złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć 
napisem „zmiana nr .....”. 

3. Wycofanie złożonej oferty. 

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 
podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie 
należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. 
Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo 
opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”. 
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22. Miejsce i termin otwarcia ofert. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w, tj.: w Sali Edukacyjnej Zakładu 
Utylizacyjnego Spółka z o.o. 80-180 Gdańsk, ul. Jabłoniowa 55, POLSKA 

W dniu  05.09.2014 r. o godz.  13.15 

23. Tryb otwarcia ofert 

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

2. W trakcie jawnej publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) 
zawierające oferty, których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane 
Wykonawcom bez otwierania. 

3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem 
kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu 
poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty. 

4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: 

1) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę; 

2) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana; 

3) informacje dotyczące ceny całej oferty, 

4) termin wykonania zamówienia, 

5) okres gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.  

5. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający 
przekazuje im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej w pkt. 23.1. i 23.4.2)-3) 
niniejszej IDW.  

24. Zwrot oferty 

Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci niezwłocznie bez otwierania. 

25. Termin związania ofertą 

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

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 
3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuższy jednak niż 60 dni.  

. 

26. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1.  Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. 

2.  Cena oferty jest ceną ryczałtową 

3.  Cena podana w ofercie, musi być ceną ostateczną, kompletną, jednoznaczną, nadto 
musi uwzględniać: wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w niniejszej 
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SIWZ, wszelkie zobowiązania Wykonawcy oraz obejmować wszystkie koszty, jakie 
poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami 
realizacji całości przedmiotu zamówienia. 

4.  Cena oferty jest ceną, której definicję określa art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku 
o cenach (Dz. U. Nr 97 poz. 1050 z późn. zm.), tzn.: Cena to wartość wyrażona w 
jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za 
towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek 
akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega 
obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. 

5.  W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie 
jest zobowiązany do uiszczenia podatku VAT i/lub podatku akcyzowego i/lub ceł na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i który na Formularzu Oferty poda cenę z zerową 
stawką podatku VAT, Zamawiający na etapie porównywania i oceny ofert doliczy do ceny 
ofertowej podatek od towarów i usług VAT i/lub podatek akcyzowy i/lub cło, zgodnie z 
art.2 pkt1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. 
U. z 2010nr 1133poz. 759z późn. zm.) mówiącym o cenie w rozumieniu art.3 ust.1 pkt1 
Ustawy o cenach z dnia 5 lipca 2001r. (Dz.U. Nr 97 poz. 1050 z późn. zm.). Powyższe 
wynika z konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet 
Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia. 

6.  Cenę należy obliczyć w sposób, zgodny z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego 
zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy 
towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798), który stanowi, że faktura stwierdzająca dokonanie 
sprzedaży, powinna zawierać m.in.: nazwę towaru lub usługi, jednostkę miary i ilość 
sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług, cenę jednostkową towaru lub usługi 
bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto), wartość towarów lub wykonanych usług, 
których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto), stawki podatku, 
sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na 
poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających 
opodatkowaniu; kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z 
podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku; wartość sprzedaży 
towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z 
podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od 
podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu; kwotę należności ogółem wraz z 
należnym podatkiem. 

7.  Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
niniejszego IDW. 

8.  Kwoty w poszczególnych pozycjach Formularza Oferty powinny być podane 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

9.  Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w 
części II niniejszej SIWZ, tj.: wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

27. Kryteria oceny ofert. 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z 
niniejszego postępowania;   

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium:  
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1) Cena – 100pkt 

 

Zasady oceny kryterium „Cena” (C). 

Porównywaną ceną będzie cena brutto.  

W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku 
ilość punktów wynikającą z działania: 

Pi (C) =   • Max  (C) 

gdzie: 

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

Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; 

Ci cena oferty “i”; 

Max (C) maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium 
„Najniższa Cena”. 

 

 
Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego Oferta uzyska 
najwyższą liczbę punktów w ocenie punktowej. 
 

3. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 
to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych. 

28. Oferta z rażąco niską ceną. 

1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy w formie pisemnej o udzielenie w 
określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na 
wysokość ceny. 

2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, 
w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania 
techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla 
Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej 
na podstawie odrębnych przepisów. 

3. Zamawiający odrzuca ofertę: 

1) Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub  

2) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że 
oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

29. Uzupełnienie oferty. 

1. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń 
lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, 
albo którzy złożyli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, 
zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w 

Ci

Cmin
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wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia Oferta Wykonawcy podlega 
odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

 
2. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 

spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez 
oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez 
Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

30. Tryb oceny ofert. 

1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 

1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z 
zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej 
treści. 

2) Zamawiający poprawi w tekście Oferty: 
1)  oczywiste omyłki pisarskie, 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 
3)  inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
-niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego Oferta została poprawiona. 

2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ. 

Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na 
podstawie analizy dokumentów lub oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie 
z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p. 

3. Sprawdzanie wiarygodności ofert 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i 
informacji.  

2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że 
złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez 
Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3) u.p.z.p. 

3) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na 
wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie 
wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 
pkt 3) u.p.z.p., niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem. 

31. Wykluczenie Wykonawcy. 

1. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego 
zamówienia w stosownie do treści art. 24 ust. 1 – 2, art.24b ust.3 u.p.z.p. 

2. Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z 
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  

32. Odrzucenie oferty 

1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 oraz art. 90 ust. 
3 u.p.z.p. 
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2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia 
Wykonawców, którzy złożyli Oferty o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

33. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania 

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie 
wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ. 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą. 

3. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, 
siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz 
uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne, 

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

4) terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 u.p.z.p., po którego upływie umowa 
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta 

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający zamieszcza informacje, 
o których mowa w pkt 33, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w 
swojej siedzibie.  

5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, odrebnym pismem zostanie Wskazane 
miejsce i termin podpisania umowy. 

34. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego 
zamówienia. 

1. Zgodnie z art. 139 i 140 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 

1) zostanie zawarta w formie pisemnej; 

2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie 
stanowią inaczej; 

3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie 
do informacji publicznej;  

2. zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie; 

3. jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ; 

4. zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego są dokonywane na zasadach i w 
trybie wskazanych w części II niniejszej SIWZ.  

5. jest nieważna: 

1) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p., 

2) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej 
SIWZ. 



 
 

18 

 

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

7. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II niniejszej SIWZ.  

8. Przed podpisaniem umowy na realizację niniejszego zamówienia Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć: 

a)  polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca posiada 
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej: 

Ubezpieczenie OC kontraktowe dla celów realizacji niniejszego zamówienia na kwotę 
równą wartości realizowanego kontraktu.  
Ubezpieczenie OC deliktowe dla celów realizacji niniejszego zamówienia na kwotę 
500.000,- PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, bez ograniczenia liczby zdarzeń. 
W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużać wskazane powyżej 
ubezpieczenia, tak by obejmowały cały okres realizacji umowy. 

b) umowę cywilno-prawną o której mowa w pkt. 11 niniejszej IDW, w odniesieniu do 
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, których oferta została uznana za 
najkorzystniejszą. 

Niedopełnienie powyższego obowiązku będzie skutkować odstąpieniem Zamawiającego 
od zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

35. Unieważnienie postępowania 

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach 
określonych w art. 93 ust. 1 u.p.z.p. . 

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi 
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 

1)  ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia  postępowania 
przed upływem terminu składania ofert, 

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

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

36. Środki ochrony prawnej 

1. Informacje ogólne. 

1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli 
ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów u.p.z.p.. Środki 
ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 
mowa w art. 154 pkt 5 u.p.z.p. 

2) Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 36 niniejszej IDW są: 

a) odwołanie, 

b) skarga do sądu. 

2. Odwołanie. 

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami u.p.z.p. czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
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czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie u.p.z.p. Odwołanie 
wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu w następujących terminach: 

1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 
ust. 2 u.p.z.p, albo w terminie 10 dni –jeżeli zostały przesłane w inny sposób, 

2) 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 
internetowej, 

3) wobec czynności innych niż wymienione w punktach 35.2.1) i 35.2.2) – 5 dni od 
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 

Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art.180-198 
u.p.z.p. 

3. Skarga do sądu. 

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w 
art.198a-198g u.p.z.p. 

37. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie i/lub faksem i/lub drogą elektroniczną. 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 
ich otrzymania. 

3. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie 
może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z 
zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w u.p.z.p. 

38. Podwykonawstwo. 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę wszystkich tych części zakresu 
przedmiotu zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 
Wskazanie niniejszego winno nastąpić w Formularzu Oferty. 

39. Wykaz załączników do niniejszych IDW. 

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory: 

l.p. Oznaczenie 
Załącznika 

Nazwa Załącznika 

1.  Załącznik nr 1 Wzór Formularza oferty 
2.  Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu 
3.  Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do 

wykluczenia 
4.  Załącznik nr 4 Wzór pisemnego zobowiązania podmiotu do udostępnienia 

zasobów 
5.  Załącznik nr 5 Wzór wykazu zrealizowanych usług w okresie ostatnich 
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trzech lat 
Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie  do treści pkt 10 
niniejszej IDW. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany 
wyrazów wynikające ze złożenia 
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Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty  

 
FORMULARZ OFERTY 

 
dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługi naprawcze 
instalacji do płukania korytek napowietrzających w budynku kompostowni w  Zakładzie 
Utylizacyjnym Sp. z o.o. w Gdańsku 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  25/PN /2014 

 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
 
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk 
 
2. WYKONAWCA: 
 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:        
 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
   
   
 
3.  OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  
 
 
Imię i nazwisko  
Adres  
Nr telefonu  
Nr faksu  
Adres e-mail  
 
4.  Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

 
1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, 

wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,  
3) cena Oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi bez podatku VAT (netto): 

............................... PLN (słownie PLN:.......................... 

...........................................................) plus należny podatek VAT 23 % w wysokości 

...........................PLN, (słownie PLN: ……………………………………) co stanowi 
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łącznie całkowitą cenę Oferty (z podatkiem VAT) (brutto):...........................PLN 
(słownie PLN................................................................);, 
Jeżeli VAT ulegnie zmianie, cena brutto także ulegnie stosownej korekcie. 

4) podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania 
niniejszego zamówienia 

5) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni od upływu terminu składania ofert ,  
6) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony(e) w Części II SIWZ, 
7) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę 

zobowiązuję(emy)się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez 
Zamawiającego, 

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

ubiegający się o udzielenie zamówienia],  
9)  nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 

udzielenia niniejszego zamówienia, 
10) na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 

publicznych ((Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), [żadne z informacji 
zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w 
ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w 
szczególności innym uczestnikom postępowania: 

 
 

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) 
informacji 

Strony w ofercie 
(wyrażone cyfrą) 
od do 

a)    

b)    

 
11) [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia 
/ następujące części niniejszego zamówienia zamierzamy(y) powierzyć 
podwykonawcom] 
 

l.p. Nazwa części zamówienia 

a)  

b)  

 
 
12) przyjmuję(my) 21 dniowy termin płatności 
13) otrzymałem(liśmy) konieczne informacje do przygotowania oferty 
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5. Podpis(y): 
 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów
) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 
upoważnionej(ych) 
do podpisania 
niniejszej oferty w 
imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawc(ó
w)  

Miejscowoś
ć  
idata 

1)       
2)       
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Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu 

NA:Usługi naprawcze instalacji do płukania korytek napowietrzających w budynku 
kompostowni w  Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o.o. w Gdańsku 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  25/PN/2014 

ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o. 

80-180 Gdańsk 

ul. Jabłoniowa 55 

POLSKA 

WYKONAWCA: 

Niniejszy wniosek złożony przez1: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
Wykonawcy(ów) 

   

   

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) spełniam(y) 
warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi naprawcze 
instalacji do płukania korytek napowietrzających w budynku kompostowni w  Zakładzie 
Utylizacyjnym Sp. z o.o. w Gdańsku: 

 

1. posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym 
zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiadania wiedzy i doswiadczenia; 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia; 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

PODPIS: 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszego 
wniosku w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszego  
wniosku w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  

i  data 

      

      

                                                 
1
 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia. 

NA:Usługi naprawcze instalacji do płukania korytek napowietrzających w budynku 
kompostowni w  Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o.o. w Gdańsku 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  25/PN/2014 

ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o. 

80-180 Gdańsk 

ul. Jabłoniowa 55 

POLSKA 

WYKONAWCA: 
 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
   
   

  
 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
 

Stosownie do treści art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jedn. 
Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o 
udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jedn. 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami). 
 
oraz w związku z art. 26 ust 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (2013 
r. poz. 907 z późniejszymi zmianami ) nie należę(my)/ należę(my) do grupy kapitałowej, której listę 
załączam do oferty* 
 
 
 
 
PODPIS(Y): 
 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów

) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) 

upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ó

w)  

Miejscowo
ść  

i  data 

      
      

 

* - niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 4 - Wzór pisemnego zobowiązania podmiotu do udostępnienia zasobów 

NA  
Usługi naprawcze instalacji do płukania korytek napowietrzających w budynku kompostowni 
w  Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o.o. w Gdańsku 
 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  25/PN/2014 

ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o. 

80-180 Gdańsk 

ul. Jabłoniowa 55 

POLSKA  

 

PODMIOT: 

l.p. Nazwa Podmiotu Adres Podmiotu 

   

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

 
Stosownie do treści art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., , poz. 907z późn. zm.), zobowiązujemy 
się do oddania Wykonawcy/Wykonawcom występującym wspólnie2* 
.....................................................................................................................................(nazwa 
Wykonawcy/ Wykonawców występujących wspólnie) mającego/-ym siedzibę w 
.............................................................................................................   do dyspozycji 
zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w postaci  zdolności 
finansowej 

 

PODPIS: 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszego 
wniosku w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) 
osoby(osób) 
upoważnionej(ych) 
do podpisania 
niniejszego 
wniosku w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  

i  data 

      

      

                                                 
2Wykonawca skreśla niepotrzebne wyrażenie. 



 
 

27 

 

Załącznik nr 5 – Wzór Wykazu zrealizowanych usług w okresie ostatnich trzech 
lat 

 

Przedmiot zamówienia: 

Usługi naprawcze instalacji do płukania korytek napowietrzających w budynku kompostowni w  
Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o.o. w Gdańsku 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  25/PN/2014 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
 
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk, Polska 
 

WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
Wykonawcy(ów) 

   

   

Oświadczam(y), że zrealizowaliśmy następujące usługi: 

l.p. Usługobiorca Przedmiot zamówienia wartość Data 
wykonania 

     

     

     

     

     

     

     

     

PODPIS: 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) 

upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) 
osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  

i  data 
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CZĘŚĆ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 

UMOWA Nr …………./2014 
 
zawarta w dniu ………….. w Gdańsku, pomiędzy: 
 
Zakładem Utylizacyjnym Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku  przy  ul. Jabłoniowej 55, 80 - 180 Gdańsk, wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052057, NIP 583-000-20-19, kapitale zakładowym w wysokości 
12.034.000,00 PLN, zarządzie trzyosobowym, reprezentowaną przez: 
Wojciecha Głuszczaka – Prezesa Zarządu, 
Macieja Jakubka – Zastępca Dyrektora ds. Technicznych 
 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
 

a 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
zwanym dalej „Wykonawcą”. [w treści umowy Zamawiający i Wykonawca określani są też łącznie Stronami] 
po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 907, 984, 1047, 
1473), została zawarta umowa o następującej treści: 
 

PRZEDMIOT UMOWY 
§1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania naprawę systemu płukania korytek 
napowietrzających w hali intensywnego kompostowania [zwaną dalej: Przedmiotem umowy] która w 
szczególności składa się z: 

 
• Montażu 12 sztuk zaworów na rurociągach wody do płukania korytek napowietrzających. 
• Instalacji centrali sterującej zaworami na rurociągach wody do płukania korytek. 
• Uruchomienia systemu. 

 
2. Wykonawca zobowiązuje się również do: 

a. opracowania dokumentacji powykonawczej; 
b. Udzielenia gwarancji na okres 24 miesięcy od zakończenia przedmiotu umowy 

3. Szczegółowy opis Przedmiotu umowy zawarto w 
4.  Części III SIWZ  

 
ZAMAWIAJĄCY 

 
Zobowiązania Zamawiającego 

§2 
 
Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania czynności związanych z przygotowaniem oraz 
nadzorowaniem wykonywania napraw w terminach i na zasadach określonych w niniejszej Umowie, na podstawie 
art. 647 i następnych kodeksu cywilnego oraz innych przepisów, w tym do: 

1. przekazania protokolarnie Wykonawcy miejsca świadczenia usług w terminie wskazanym w §17 ust. 
2; 

2. wskazania Wykonawcy miejsca zorganizowania zaplecza oraz miejsc przyłączy do mediów; 
3. przeprowadzania odbiorów w sposób opisany w §20; 
4. dokonania płatności z tytułu należytego wykonania umowy w sposób opisany w §21; 

 
 

Personel Zamawiającego 
§3 

 
1. Na terenie wykonywanych czynności Zamawiającego reprezentuje koordynator [Przedstawiciel 

Zamawiającego] tj. p Jacek Wojda - Gburek 
2. Przedstawiciel Zamawiającego w szczególności: 
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a. pełni nadzór nad realizacją wykonania umowy w zakresie opisanym w §1, 
b. w uzasadnionych przypadkach może on polecić Wykonawcy wstrzymanie lub opóźnienie 

rozpoczęcia jakichkolwiek czynności w ramach realizowanych napraw. 
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Przedstawiciela Zamawiającego wydawane 

zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy. 
4. Przedstawicielem Zamawiającego jest również: p. Henryk Lewicki. 

 
§4 

 
1. Zmiany osób, o których mowa w §3 dokonywane są w formie powiadomienia Wykonawcy-wymagającego dla 

jego skuteczności zachowania formy pisemnej. 
2. Zamawiający oświadcza, że wyżej wymienieni Przedstawiciele posiadają wymagane pełnomocnictwa do 

podejmowania wszelkich decyzji i działań w granicach określonych postanowieniami niniejszej umowy, przy 
czym nie obejmują one upoważnienia do dokonywania zmian treści zawartej umowy, jej rozwiązania, 
akceptowania podwykonawców w sposób opisany w §12. 

 
Odpowiedzialność Zamawiającego 

§5 
 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za znajdujące się i/lub pozostawione w miejscu napraw urządzenia, 
sprzęt, maszyny, pojazdy i materiały Wykonawcy, podwykonawców ani osób, którymi wykonuje on umowę, w 
szczególności nie zapewnia ani ich ochrony ani dozoru. 
 

WYKONAWCA 
 

Zobowiązania Wykonawcy 
§6 

 
1. Wykonawca w ramach ceny, o której mowa w §21 ust.1, wykona wymagane przepisami prawa dokumenty, w 

tym dokumentację powykonawczą wykonanego przedmiotu zamówienia. 
2. W terminie 7 dni od zawarcia niniejszej umowy Wykonawca, po uzgodnieniu z Zamawiającym, przedłoży 

Zamawiającemu w formie pisemnej [forma pod rygorem nieważności] Harmonogram, przy czym zakreślone w 
nim terminy będą uwzględniały i gwarantowały zachowanie terminu wskazanego w §17 ust.1. 

3. Niezależnie od obowiązków wskazanych powyżej. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 
a. Wykonania Przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie zobowiązującymi przepisami, 

najlepszą wiedzą techniczną zgodnie z warunkami opisanymi w umowie oraz zawartymi w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ") i ofertą Wykonawcy.. 

b. Przedstawienia Zamawiającemu szczegółowych informacji dotyczących źródła pochodzenia 
materiałów, urządzeń koniecznych dla realizacji niniejszej umowy.  

c. Zapewnienia Zamawiającemu, na każdym etapie wykonywania Umowy, niezbędnych informacji, 
które pozwolą Zamawiającemu dotrzymać terminów i racjonalnie podejmować decyzje dotyczące 
przedmiotu umowy, w tym, Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 
i. przedstawienia Zamawiającemu z własnej inicjatywy lub na wniosek Zamawiającego istotnych 

założeń dla wykonania Przedmiotu Umowy, 
ii. bieżącego konsultowania z Zamawiającym stanu i postępu prac stanowiących Przedmiot 

Umowy, 
iii. pisemnego zawiadomienia o przerwaniu wykonywania Umowy, jego przyczynach, wpływie 

przerwania na jej realizację, ewentualnie, wnioskowanie o zmianę umowy w zakresie terminów 
jej wykonania 

d. Zachowania terminu opisanego w § 17 ust. 1,. 
e. Przekazania wykonanego Przedmiotu Umowy Zamawiającemu w terminie i na zasadach ustalonych 

w umowie. 
f. Wykonania Przedmiotu Umowy za cenę określoną w §21 ust.1. 
g. Wykorzystania przekazanych nieupublicznionych dokumentów i materiałów jedynie dla potrzeb 

wykonania niniejszej Umowy, zachowania w tajemnicy ich treści, przy czym Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania tego obowiązku także po wykonaniu Umowy jak również w sytuacji 
rozwiązania umowy czy też odstąpienia od niej. 

h. Zachowania poufności w zakresie pozyskanych w związku z wykonaniem Umowy informacji i wiedzy 
dotyczącej Zamawiającego, a zwłaszcza stosowanych przez niego rozwiązań technicznych, 
technologicznych, projektowych także po wykonaniu Umowy jak również w sytuacji rozwiązania 
Umowy, czy też odstąpienia od niej. 

i. Zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza świadczenia usług w tym kabin 
sanitarnych dla swojego personelu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

j. Zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt wywozu i zagospodarowania odpadów. 
Zamawiający może przyjąć odpady w cenie podanej w cenniku zamieszczonym na stronie 
internetowej http://www.zut.com.pl 

k. Zabezpieczenia miejsca realizacji umowy oraz prowadzenia czynności zgodnie z obowiązującymi na 
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terenie zakładu Zamawiającego przepisami BHP, ppoż., regulaminami, które dostępne są w biurze 
Zamawiającego, 

l. Zabezpieczenia instalacji i urządzeń w miejscu napraw i w jego bezpośrednim otoczeniu przed ich 
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania usług, stanowiących Przedmiot Umowy. 

m. Zapewnienia bezpiecznego korzystania z miejsca przylegającego do miejsca wykonywanych 
czynności; w szczególności zapewnienie braku kolizji prac z bieżącą eksploatacją zakładu 
zagospodarowania odpadów prowadzonego przez Zamawiającego. 

n. Dbania o porządek w miejscu świadczonych usług, o schludny jego wygląd na zewnętrz oraz 
utrzymywania miejsca napraw i terenu przyległego do niego w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych. 

o. Ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą wykonanych przez siebie czynności do 
momentu odbioru końcowego. 

p. Zabezpieczenia i ochrony we własnym zakresie i na swoje ryzyko używanego dla wykonywania 
przedmiotu umowy sprzętu, urządzeń i materiałów. 

q. Po zakończeniu napraw uporządkowania placu budowy, zaplecza, jak również terenów 
sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, łącznie z przywróceniem 
zagospodarowania terenów do stanu istniejącego w dniu przekazania miejsca napraw. 
Uporządkowanie nastąpi w terminie 7 dni od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru. 
Postanowienie to ma także zastosowanie w przypadku rozwiązania Umowy, czy odstąpienia od niej. 

r. Usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi. 
 

Personel i sprzęt Wykonawcy 
§7 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz 

przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości czynności prowadzonych u 
Zamawiającego mając na uwadze normalną eksploatację zakładu, na którego terenie będą wykonywane 
naprawy. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu umowy pod kierownictwem osób 
posiadających odpowiednie przygotowanie zawodowe. 

2. W miejscu świadczonych czynności w zakresie wykonywanych w ramach Przedmiotu Umowy Wykonawcę 
reprezentuje p………... 

3. Każde proponowane zastąpienie osoby wymienionej w ust.2 możliwe będzie jedynie wtedy, kiedy odnośne 
kwalifikacje i zdolności proponowanej osoby, będą takie same lub wyższe niż osoby zastępowanej. Zmiana ta 
dokonywana będzie za pisemną zgodą Zamawiającego. 

4. Jeżeli Przedstawiciel Zamawiającego zgłosi uzasadnione zastrzeżenia do personelu Wykonawcy 
realizującego przedmiot umowy lub podwykonawców Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się odsunąć w/w 
osoby od realizacji przedmiotu niniejszej umowy, a w ich miejsce zaproponować osoby o zdolnościach i 
kwalifikacjach nie gorszych od tych, które posiadały osoby odsunięte od realizacji zamówienia. 

5. Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do żądania okazania przez Wykonawcę dokumentów 
potwierdzających kwalifikacje personelu Wykonawcy, a Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego ich 
okazania. 

 
 

Ubezpieczenia należące do obowiązków Wykonawcy 
§8 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres wykonywania zobowiązań umownych opłaconej 

polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
umowy. Suma gwarantowana polisy powinna wynosić minimum  500 000,00 zł za jedno zdarzenie. 

2. W dniu podpisania Umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu polisę lub inny dokument potwierdzający 
zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności wraz z 
dowodem opłacenia składki. Suma gwarantowana polisy powinna wynosić minimum 5 00 000,00 zł za jedno 
zdarzenie. W przypadku rozłożenia zapłaty składki na raty, Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania 
dowodów opłaty kolejnych rat w terminie 7 dni od daty ich wymagalności. 

 
§9 

 
1. Wykonawca  wykona  umowę  osobami,  materiałami,  sprzętem, urządzeniami, którymi dysponuje. 
2. Zamawiający nie udostępni Wykonawcy żadnych osób, narzędzi, maszyn i urządzeń czy materiałów do 

wykonania Umowy, ani nie zapewni ich przechowania czy zabezpieczenia w czasie wykonywania umowy. 
 

Odpowiedzialność Wykonawcy 
§10 

 
Od daty protokolarnego przejęcia miejsca napraw, aż do chwili odbioru końcowego Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie, w tym za szkody będące 
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następstwem zachowania jego podwykonawców i innych osób, którymi posłużył się realizując umowę. 
 
 

PODWYKONAWSTWO 
§11 

 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu umowy Podwykonawcom jedynie w części wskazanej w 

ofercie, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy. 
2. Naruszenie zapisu postanowienia ust.1 upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn 

dotyczących Wykonawcy. 
 

§12 
 
1. Wykonywanie czynności przy pomocy Podwykonawców opisanych w §11 może odbywać się jedynie na 

następujących zasadach: 
a. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą w zakresie Przedmiotu Umowy opisanego 

w§1 jest wymagana  pisemna zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od 
przedstawienia mu przez Wykonawcę na piśmie Umowy z Podwykonawcą lub jej projektu, wraz z 
częścią dokumentacji dotyczącą wykonania czynności określonych w Umowie lub projekcie, nie 
zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

b. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda 
Zamawiającego i Wykonawcy. Przepis lit. a) zdanie drugie stosuje się odpowiednio. 

c. Umowy, o których mowa w lit. a) i b) powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

d. Zasady postępowania opisane w lit. od a) do c) dotyczą także zmian w umowach z 
podwykonawcami. 

 
2. Wykonawca zapewni Podwykonawcom miejsce na zaplecze i umożliwi im przyłączenie się do mediów. 
3. W sytuacji, gdy będzie miała nastąpić zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w stosunku do 

podmiotów, które zgodnie z §12 zostały przedstawione Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest 
bezwzględnie do przestrzegania trybu opisanego powyżej w ust.1. 

4. Naruszenie trybu postępowania, o którym mowa powyżej upoważnia Zamawiającego według jego wyboru do 
odstąpienia od Umowy i/lub naliczenia kar umownych. 

5. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń opartych na zarzucie, że byli podwykonawcami napraw 
zrealizowanych na podstawie niniejszej umowy w całości lub dowolnej ich części. Zamawiający poinformuje 
Wykonawcę o takich roszczeniach, a Wykonawca  podejmie  niezbędne działania mające na celu zażegnanie 
sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty Zamawiającego z tym związane. W szczególności, w 
przypadku wytoczenia w związku z tym przeciwko Zamawiającemu  powództwa o ustalenie lub zapłatę. 
Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości 
wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej oraz pokryje wszelkie z tym związane koszty i 
odszkodowania, w tym potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu koszty obsługi prawnej zasądzonej od 
Zamawiającego lub jego następców prawnych. 

 
 
 

OSTRZEGANIE O SZCZEGÓLNYCH ZDARZENIACH 
§13 

 
Wykonawca i Zamawiający są zobowiązani do wzajemnego ostrzegania, tak wcześnie jak to możliwe, o 
szczególnych przyszłych wydarzeniach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na poniesione koszty przy 
realizacji przedmiotu umowy lub termin wykonania umowy. 
 

SIŁA WYŻSZA I ZDARZENIA POZOSTAJĄCE POZA WPŁYWEM STRON 
§14 

 
1. Siłę wyższą stanowią przypadki, które uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań umownych i które są 

nieprzewidywalne tj. takie, iż od profesjonalnego, doświadczonego Wykonawcy nie można było oczekiwać ich 
przewidzenia i zastosowania przeciw ich wystąpieniu środków ostrożności. 

2. Pod warunkiem spełnienia się przesłanek wskazanych w ust.1 do przypadków siły wyższej zalicza się np. 
amunicję wojskową, materiały wybuchowe, fale ciśnieniowe, działanie sił natury - klęski żywiołowe, strajki, 
zamieszki, obfite opady deszczu i śniegu. 

3. W przypadkach opisanych w ust. 1, Wykonawca jest uprawniony do przerwania wykonywania napraw, ich 
zabezpieczenia i zobowiązany jest do natychmiastowego, nie później niż następnego dnia po wystąpieniu 
zdarzenia, poinformowania pisemnie Przedstawiciela Zamawiającego o wystąpieniu siły wyższej i jej wpływie 
na wykonanie Umowy. 

4. Zdarzenia pozostające poza wpływem Wykonawcy lub Zamawiającego stanowią w szczególności sytuacje: 
a. działania organów administracji publicznej, organów władzy lub wymiaru sprawiedliwości, które 
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uniemożliwiają zgodne z prawem wykonywanie zobowiązań umownych, zwłaszcza napraw jeżeli 
zostały one podjęte przez te podmioty na skutek działań innych podmiotów niż Wykonawca, 
Podwykonawcy lub Zamawiający, 

b. zmiany w trakcie obowiązywania umowy przepisów prawa, norm, których zastosowanie jest 
niezbędne dla wykonywanego przedmiotu umowy. 

5. W przypadku opisanym w ust.4 lit. a) Strona, która uzyskała decyzję organów w nim wymienionych 
natychmiast powiadomi drugą Stronę o zaistniałej sytuacji. 

6. W przypadkach opisanych w ust. 1 lub ust. 4 Wykonawca jest uprawniony do wnioskowania o zmianę umowy 
w zakresie przedłużenia terminów wykonania zobowiązań umownych, na których zachowanie miały wpływ 
wystąpienie siły wyższej lub zdarzenia opisane w ust.4 o czas, w którym - na skutek tych zdarzeń - nie było 
możliwe wykonywanie Umowy i na który - w ich wyniku –jej wykonanie zostało przerwane. 

 
MIEJSCE WYKONANIA UMOWY 

§15 
 
1. Miejscem wykonania Umowy w zakresie wykonywanych napraw jest zakład unieszkodliwiania odpadów 

prowadzony przez Zamawiającego w Gdańsku, gmina Miasta Gdańsk, przy ul. Jabłoniowej 55, budynek 
kompostowni. 

2. Zamawiający udostępni Wykonawcy punkty pobór energii elektrycznej i wody. 
3. Wykonawca będzie współpracował na terenie opisanym w ust. 1 oraz współkorzystał z tego terenu z 

Zamawiającym prowadzącym bieżącą eksploatację zakładu zagospodarowania odpadów i podmiotami 
dostarczającymi odpady w taki sposób, aby poprzez swoje działanie nie zakłócać pracy podmiotów 
działających na terenie zakładu. 

4. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Przedstawicielowi Zamawiającego, a także wszystkim osobom 
upoważnionym przez Zamawiającego, jak też innym uczestnikom, dostępu do miejsca wykonywania napraw i 
do każdego miejsca, gdzie naprawy w związku z umową będą wykonywane. 

5. Biuro w zakładzie Zamawiającego opisanym w ust. 1 stanowi także miejsce dokonywania przekazania 
dokumentacji, a miejsce świadczenia napraw - miejsce odbiorów opisanych w §20 umowy. 

 
§16 

 
1. Wykonawca oświadcza, że składając ofertę zapoznał się z warunkami występującymi w miejscu, w którym 

będą realizowane naprawy, w tym z: konstrukcją obiektu kompostowni, technologią funkcjonowania obiektu, 
wbudowanymi instalacjami technologicznymi (infrastrukturą), możliwościami urządzenia zaplecza, 
możliwościami zasilania w energię, wodę i inne media, ze stanem dróg dojazdowych, urządzeniami 
telekomunikacyjnymi i uwzględnił to w kalkulacji ceny ofertowej. 

 
 

TERMINY 
§17 

 
1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy opisany w §1 w terminie 8 tygodni od daty podpisania umowy. 
2. Zamawiający nie później niż w ciągu 7 dni roboczych [poniedziałek - piątek z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy] od daty zawarcia umowy przekaże protokolarnie Wykonawcy miejsce napraw. 
3. Terminy odbiorów oraz dokonywania czynności składających się na odbiory określono w § 20. 
4. Termin przekazania dokumentacji, o której mowa w §20 ust. 2 lit a) i-ii, - w terminie 10 dni roboczych [ 

poniedziałek - piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy] przed planowanym złożeniem wniosku 
Wykonawcy o dokonanie odbioru końcowego. 

 
JAKOŚĆ WYKONAWSTWA 

§18 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w toku wykonywania Przedmiotu Umowy: 

a. należytej staranności, najlepszej wiedzy technicznej, wymagań dotyczących stosowania materiałów, 
wyrobów i urządzeń, wynikających z SIWZ, -załącznikiem do umowy. 

b. wymogów jakości w zakresie Przedmiotu Umowy, w tym wynikających z ustawy z dnia 07 VII 1994r. 
prawo budowlane [tj. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.]dla materiałów stosowanych w 
budownictwie oraz z ustawy z dnia 30 VIII 2002r.o systemie oceny zgodności [tj. Dz. U. z 2002r. Nr 
166, poz. 1360 ze zm.], 

2. Przestrzeganie przez Wykonawcę wymogów jakości nadzoruje i potwierdza Przedstawiciel Zamawiającego 
wymieniony w §3 pkt 4. 

 
UJAWNIANIE I USUWANIE WAD W CZASIE REALIZACJI 

§19 
 
1. W przypadku ujawnienia wad w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, Przedstawiciel Zamawiającego ma 

prawo żądania ich usunięcia w określonym terminie, na koszt Wykonawcy. 
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2. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, to 
Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt, przez 
niezależny podmiot wskazany przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca w terminie wyznaczonym przez 
Przedstawiciela Zamawiającego nie dokona wyżej opisanych czynności. Zamawiający ma prawo polecić ich 
wykonanie osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy. W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady nie 
wystąpiły. Wykonawca będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu udokumentowanych, poniesionych 
w sposób uzasadniony, z tego tytułu kosztów. 

3. Jeżeli wady wystąpiły, a Wykonawca nie usunie wady w terminie określonym przez Przedstawiciela 
Zamawiającego, to Zamawiający ma prawo polecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej, na koszt 
Wykonawcy lub odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

4. Koszty opisane w ust. 2, ust.3 - lub ich odpowiednią część - Wykonawca zapłaci w terminie 14 od daty 
wystawienia przez Zamawiającego faktury. Zamawiający ma prawo pokryć koszty w całości lub w części  z 
wynagrodzenia Wykonawcy. 

 
ODBIORY 

§20 
 
1. Ustala się odbiór końcowy - przeprowadzony zostanie po wykonaniu całości napraw stanowiących Przedmiot 

Umowy, 
2. Odbiór końcowy: 

a. Odbioru końcowego dokonuje się, po całkowitym zakończeniu wykonania Przedmiotu Umowy 
opisanego w§1 ust. 1 i 2 na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy o dokonanie odbioru 
końcowego. Warunkiem złożenia wniosku o dokonanie odbioru końcowego, jest zatwierdzenie przez 
Zamawiającego kompletnych dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę: 
i. Dokumentacji projektowej powykonawczej oraz dokumentacji dodatkowej, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
ii. Dokumentów dotyczących stosowanych materiałów, to jest w szczególności: 

1. dokumentów atestacyjnych (wyroby oznakowane symbolem B), 
2. certyfikatów zgodności 
3. certyfikatów zgodności wyrobu z PN lub aprobatą, 
4. deklaracji zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobatą techniczną 
5. świadectw jakości, 
6. świadectw pochodzenia, 
7. atestów higienicznych 

b. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru końcowego w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze 
(poniedziałek - piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od złożenia kompletnego 
wniosku przez Wykonawcę, tj. wraz ze wszystkimi dokumentami opisanymi w lit a)powyżej. 

c. Odbiór końcowy zostanie przeprowadzany komisyjnie przez Przedstawiciela Zamawiającego, przy 
udziale upoważnionych przez Zamawiającego osób oraz w obecności Wykonawcy. 

d. Odbiór końcowy jest dokonany, jeżeli protokół odbioru końcowego został podpisany przez 
Przedstawiciela Zamawiającego bez uwag. Dokument ten stanowi skwitowanie Wykonawcy z 
wykonania przez niego zobowiązań umownych, za wyjątkiem zobowiązań z tytułu rękojmi/gwarancji. 

e. W przypadku stwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego, że przedmiot umowy nie jest 
gotowy do odbioru końcowego, wyznaczy on w porozumieniu z Wykonawcą ponowny termin odbioru 
końcowego. 

 
WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI 

Wynagrodzenie Wykonawcy 
§21 

 
1. Z tytułu wykonania całości umowy. Wykonawcy przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie netto w wysokości 

…………….złotych). Do wynagrodzenia netto zostanie doliczony i zapłacony podatek VAT w wysokości 
wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w dniu wystawienia faktury. 

2. Wynagrodzenie opisane w ust.1 uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, oraz opłaty celne i 
inne opłaty związane z wykonaniem Umowy. Obejmuje ono wszystkie koszty związane z prawidłową 
realizacją całości Przedmiotu Umowy oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego w załącznikach do 
niniejszej umowy i nie ulegnie zmianie. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego w sposób opisany w §20 ust.2 lit d. 
4. Płatność opisana powyżej nastąpi na podstawie faktury Wykonawcy wystawionej prawidłowo i zgodnie z 

umową. 
5. Zapłata nastąpi w terminie 21 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, przy czym zapłata nastąpi pod warunkiem spełnienia się 
okoliczności opisanych w niniejszej umowie. 

6. Wykonawca upoważniony jest do wystawienia faktury jedynie po dokonaniu odbioru końcowego w sposób 
opisany w §20 ust. 2 lit. d i po podpisaniu protokołu bez uwag oraz po spełnieniu zobowiązań, o których mowa 
w ust. 7 poniżej. 

7. Zamawiający dokona zapłaty pod warunkiem wcześniejszego rozliczenia się Wykonawcy z tytułu wykonania 
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umów/umowy z podwykonawcę/podwykonawcami. W tym celu Wykonawca przedstawi najpóźniej do dnia 
wystawienia faktury informację o dokonanych rozliczeniach z Podwykonawcami wraz z oświadczeniem 
Podwykonawców o dokonanych zapłatach [informacja i oświadczenia wymagają zachowania pod rygorem 
nieważności, formy pisemnej]. Brak oświadczeń wszystkich Podwykonawców, uzyskanie informacji o nie 
zapłaceniu im przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy wstrzymuje dokonanie 
zapłaty do czasu wyjaśnienia sytuacji, bez prawa Wykonawcy do naliczania odsetek z tytułu opóźnienia w 
zapłacie, odszkodowań z tego tytułu, których Wykonawca się w takiej sytuacji zrzeka. 

8. W treści faktury Wykonawca zobowiązany jest umieścić numer niniejszej umowy. 
9. Strony oświadczają, że są podatnikami podatku od towarów i usług i w związku z tym zostały im nadane 

następujące numery identyfikacji podatkowej: 
 
Zamawiającemu: 583-000-20-19 
Wykonawcy: 
 
 

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WADY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PO ZAKOŃCZENIU 
NAPRAW 

§22 
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w terminie i na 

zasadach określonych w kodeksie cywilnym dla umowy o dzieło. 
2. Wykonawca podpisując niniejszą Umowę udziela Zamawiającemu, gwarancji na przedmiot umowy na okres 

24 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego zgodnie z §20 ust.2. 
 
3. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji obejmuje wszystkie elementy Przedmiotu Umowy 

zrealizowanego na podstawie Umowy. 
4. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca będzie wykonywał zobowiązania gwarancyjne w następujący 

sposób: 
a. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia prac nie później niż w ciągu 48 godzin, we wszystkie dni, w 

tym soboty, niedziele oraz święta, od powiadomienia o zaistnieniu usterki/wady/awarii; 
b. Wykonawca określa zakres i sposób naprawy gwarantujący usunięcie usterki/wady/awarii; 
c. Wykonawca w terminie nie późniejszym niż w ciągu 48 godzin przed podjęciem prac, zgodnie z lit. a) 

powyżej, we wszystkie dni, w tym soboty, niedziele oraz święta od powiadomienia o zaistnieniu 
usterki/wady/awarii przedstawia w formie pisemnej harmonogram usunięcia usterki; harmonogram 
wymaga akceptacji Zamawiającego; 

d. Usunięcie usterki/wady/awarii następować będzie w terminie uzgodnionym pisemnie z 
Zamawiającym [forma pod rygorem nieważności]; 

e. Potwierdzeniem usuniętej wady/usterki/awarii będzie protokolarne skwitowanie przez 
Zamawiającego. 

5. W okresie trwania gwarancji pełne koszty napraw, wymiany w tym również dojazdu bądź transportu do 
miejsca wskazanego w §17 ust.1, ponosi Wykonawca. 

6. Koszt usuwania wad lub/i wymiany rzeczy na wolne od wad ponosi Wykonawca bez prawa do dodatkowego 
wynagrodzenia. 

7. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonawca będzie 
na własny koszt odbierał części Przedmiotu Umowy -jego elementy - w celu jego naprawy lub wymiany na 
wolny od wad z terenu wskazanego w § 15 ust 1 i do tego miejsca będzie je dostarczał na swój koszt po 
wykonaniu zobowiązań gwarancyjnych. 

8. W przypadku niepodjęcia prac w terminie wskazanym w ust.4 lit. a) lub przekroczenia przez Wykonawcę 
terminu zakończenia naprawy uzgodnionego z Zamawiającym o 7 dni. Wykonawca upoważnia 
Zamawiającego do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi wybranemu przez Zamawiającego, na koszt 
Wykonawcy. W takiej sytuacji Wykonawca zwróci Zamawiającemu poniesione koszty w terminie nie 
późniejszym niż 14 dni od daty wezwania do zapłaty. Usunięcie wad przez inny podmiot nie zwolni 
Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu niniejszej gwarancji. 

9. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas wykonywania uprawnień/obowiązków z tytułu gwarancji. 
10. Zgłoszenia z tytułu gwarancji doręczane będę faksem zgodnie z działem „Komunikacja” 
11. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi zawady fizyczne oraz gwarancji 

jakości rozpoczyna się od daty dokonania od odbioru końcowego zgodnie z §20 ust.2. 
 

ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE 
Kary umowne §23 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach: 

a. za opóźnienie w wykonaniu zobowiązań Wykonawcy, dla których w umowie podane są terminy, w 
wysokości 0,1% wynagrodzenia netto opisanego w § 21 ust 1 za każdy dzień opóźnienia, 

b. za naruszenie zobowiązania Wykonawcy, opisanego w §11 i §12, w wysokości 10.000,00 złotych za 
każde naruszenie obowiązku, 

c. za opóźnienie w usunięciu wad Przedmiotu Umowy, w okresie gwarancji/rękojmi - w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia netto opisanego w§ 21 ust.1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od wyznaczonego 
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terminu na usunięcie wad, 
d. za odstąpienie od umowy z przyczyn, które wystąpiły po stronie Wykonawcy - w wysokości 5 % 

wynagrodzenia netto opisanego w § 21 ust.1. 
2. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość naliczonych kar 

umownych. 
3. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 14 dni od daty doręczenia noty obciążeniowej. 
 

 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§24 
 
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawy: Prawo zamówień 

publicznych lub Kodeks cywilny dla umów wzajemnych, umowy o dzieło. 
2. Zamawiający i Wykonawca może ponadto odstąpić od Umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób 

podstawowy i/lub powtarzający się postanowienia Umowy. 
3. Do podstawowych naruszeń Umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki: 

a. Wykonawca bez upoważnienia ze strony Przedstawiciela Zamawiającego, z innych przyczyn niż 
opisane w §14 wstrzymuje naprawy i przerwa ta trwa 30 dni i więcej, 

b. Zamawiający lub Wykonawca postawiony zostanie w stan likwidacji lub zaprzestaje spłacania swoich 
długów, 

c. Wykonawca bez zachowania opisanej w umowie procedury wyrażenia zgody na Podwykonawców 
korzysta przy wykonywaniu niniejszej umowy z osób trzecich, 

d. Jeżeli w sytuacji opisanej w §19, Wykonawca nie usunie wady w terminie określonym przez 
Przedstawiciela Zamawiającego. 

4. Umowne prawo odstąpienia może zostać wykonane w terminie do 21 dni od daty stwierdzenia przez 
odstępującego wystąpienia zdarzenia stanowiącego przyczynę wykonania tego prawa. 

5. Odstąpienie wymaga dla swojej ważności zachowania formy pisemnej. 
6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji wykonania Umowy w 

trybie natychmiastowym oraz-jeżeli rozpoczęto wykonywanie napraw - ich zabezpieczenia, a następnie 
uprzątnięcia i opuszczenia miejsca napraw. 

 
 

§25 
 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu w terminie nie późniejszym niż 

do 14 dni od odstąpienia od umowy inwentaryzacji wykonanego Przedmiotu Umowy wg stanu na dzień 
odstąpienia, potwierdzonej przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

2. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Przedstawiciel Zamawiającego wystawi oświadczenie obejmujące 
wartość wykonanych prac składających się na przedmiot umowy, zakupionych materiałów i urządzeń nie 
nadających się do wbudowania w inny obiekt, stanowiących podstawę do ustalenia rozliczenia między 
Stronami. 

3. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie placu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty 
związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, która spowodowała odstąpienie od umowy. 

4. Niewykonanie przez Wykonawcę obowiązku opisanego w ust.1 w terminie w nim określonym, upoważnia 
Zamawiającego do sporządzenia inwentaryzacji we własnym zakresie, która będzie wiążąca dla Stron, dla 
potrzeb ustalenia rozliczenia między nimi. 

 
KOMUNIKACJA 

§26 
 
1. Porozumiewanie się Stron w sprawach związanych z wykonywaniem umowy będzie odbywało się w drodze 

korespondencji pisemnej wykonywanej w sposób opisany w ust. 2 -4. 
2. Wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja w zakresie opisanym wust.1 dla swojej skuteczności 

sporządzane będą w języku polskim i wysyłaną pocztą lub faksem na następujące adresy: 
 
Dla Zamawiającego: 
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. 
Ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk 
Tel +48 58 326 01 00 
Fax +48 58 322 15 76 
e-mail: zut@zut.com.pl 
 
Dla Wykonawcy 
Tel. 
faks 
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3. Doręczenie jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane na adres i/lub numery wskazane powyżej. 
4. Terminem doręczenia jest termin wynikający z dowodu nadania faksu bez błędu, w przypadku doręczenia 

pocztą termin doręczenia lub 8 dzień od awiza, lub w przypadku doręczenia osobistego termin zaznaczony w 
treści pisma. 

5. Strony zobowiązują się do powiadamiania o zmianach adresów, numerów a nie wykonanie tego obowiązku 
powoduje, że doręczenia dokonane na adresy, numery podane w ust.1 są skuteczne. 

 
PRAWO DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 

§27 
1.      Treść oraz wykonanie niniejszej umowy podlega przepisom ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do 
informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). 
2.      Wykonawca oświadcza, że wszelkie dane finansowe i inne wynikające z realizacji przedmiotu niniejszej 
umowy traktuje jako tajemnicę przedsiębiorstwa. 
3.      W przypadku nakazania Zamawiającemu przez uprawniony organ ujawnienia informacji określonych w ust. 
2 powyżej , Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności z tego tytułu, a Wykonawca zrzeka się wszelkich 
roszczeń. 

  
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§28 

 
1. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym zmiany istotnych 

postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy są 
możliwe jedynie zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 
2010 Nr 113 poz.759 z późn. zm.) i są one możliwe w zakresie: 

a. terminów wykonania zobowiązań umownych w sytuacjach opisanych w §14 umowy, a także gdy 
będzie to uzasadnione warunkami organizacyjnymi leżącymi po stronie Zamawiającego; 

b. zmniejszenie wysokości ceny wskazanej w §21 ust. 1 w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu 
umowy, jeżeli będzie to uzasadnione względami technologicznymi, ujawnionymi w trakcie 
wykonywania umowy. 

2. Zmiany muszą być wprowadzone z zachowaniem niżej opisanego trybu postępowania: 
a. Zaproponować zmianę, przez złożenie  pisemnej  propozycji zmian, może Wykonawca lub 

Zamawiający. 
b. Przedkładana drugiej stronie propozycja zmian będzie obejmowała opis proponowanych zmian i 

informację w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na realizację umowy. 
c. Po otrzymaniu propozycji. Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od przypadku) w terminie 7 

dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie wystąpi do strony 
występującej z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian spełniającą wymogi 
opisane wyżej 

d. W przypadku upływu terminu podanego w lit. c) i nie uzyskania jednej z odpowiedzi tam opisanych, 
traktuje się iż propozycja wprowadzenia zmiany została odrzucona. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne 
obowiązujące przepisy, w szczególności prawa zamówień publicznych. 

4. Ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 
6. Załączniki stanowiące integralne część umowy: 

a. załącznik nr 1 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr …………… wraz z projektami 
technicznymi, powykonawczymi i wykonawczymi 

b. załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy z dnia .. 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA: 
 
…………………..         ………………….. 
 
 
Podpis Radcy prawnego     Osoba sprawująca nadzór nad realizacja umowy 
 
……………………     ……………………………………………………….. 
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1. Charakterystyka ogólna Zakładu 

 
Zakład Utylizacyjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczął działalność 

w lipcu 1992 roku, jako podmiot wyodrębniony w drodze prywatyzacji z przedsiębiorstwa 
komunalnego. W rezultacie w Gminie Gdańsk rozdzielono gospodarkę odpadami i ich 
unieszkodliwianie od funkcji oczyszczania miasta i przewozu odpadów. Właścicielem Spółki 
jest w 100% Miasto Gdańsk. Na mocy porozumień międzygminnych, Zakład obsługuje 
również gminy Żukowo, Kolbudy, Somonino i Pruszcz Gdański (gmina wiejska i gmina 
miejska).  
 

Zakład Utylizacyjny w Gdańsku wraz z zapleczem i rezerwą terenu przeznaczoną pod 
zabudowę zajmuje 69 ha, z czego 27 ha przypada na istniejące od 1973 r. składowisko 
odpadów. W istniejącym kształcie, przy zachowaniu obecnych kierunków polityki 
gospodarowania odpadami, pojemność składowiska wystarczy na kilkanaście lat. 

 Do Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku trafiają w większości odpady komunalne 
niesegregowane, unieszkodliwiane w drodze składowania. Odpady organiczne z selektywnej 
zbiórki „u źródła" i odpady zielone z pielęgnacji terenów miejskich są intensywnie 
kompostowane w kompostowni o wydajności 3000 Mg rocznie. Część odpadów 
niebezpiecznych takich jak świetlówki, przeterminowane lekarstwa, baterie, akumulatory jest 
przekazywana przez zakład wyspecjalizowanym odbiorcom celem unieszkodliwienia. 
Powierzchnia kwater składowych wynosi ok. 25 ha. Rejon obsługi zakładu zamieszkany jest 
przez około 0,5 mln mieszkańców. 
 

Obecnie, w ramach przedsięwzięcia "Modernizacja gospodarki odpadami 
komunalnymi w Gdańsku", realizowanego w latach 2008 – 2011 wdrożony został I etap 
rozbudowy Zakładu Utylizacyjnego w skład którego wchodzą min. następujące elementy:  

• sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i surowcowych o wydajności 
140 000 Mg/rok (z możliwością jej zwiększenia do 210 000 Mg/rok przy pracy 
na 3 zmiany) 

• kompleks kompostowni odpadów biodegradowalnych obejmujący istniejącą 
kompostownię kontenerową KNEER, segment intensywnego kompostowania, 
place dojrzewania, uszlachetniania i dystrybucji kompostu o wydajności 40 
000 Mg/rok (z możliwością zwiększenia mocy przerobowej do 60 000 Mg/rok), 

• segment demontażu odpadów wielkogabarytowych o przepustowości 
12 000 Mg/rok,  

• segment unieszkodliwiania odpadów budowlanych o przepustowości 37 700 
Mg/rok,  

• segment tymczasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych o 
zdolności magazynowej 17 000 Mg/rok oraz kwater składowania odpadów 
zawierających azbest o pojemności 150 000 m3 

 
2. Przedmiot działalności 

Przedmiotem działalności Zakładu Utylizacyjnego Spółka z o.o. zgodnie z KRS jest:  
 

� Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, 
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� Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 
� Zbieranie odpadów niebezpiecznych 
� Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne 
� Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych 
� Demontaż wyrobów zużytych 
� Odzysk surowców z materiałów segregowanych 
� Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z 

gospodarka odpadami. 
� Wytwarzanie energii elektrycznej 
� Przesyłanie energii elektrycznej 
� Dystrybucja energii elektrycznej 
� Handel energią elektryczną 
� Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 

klimatyzacyjnych 
� Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 
� Transport drogowy towarów 

 
 

3. Lokalizacja 

Istniejący Zakład Utylizacyjny położony jest w granicach administracyjnych miasta 
Gdańska, w jego południowo-zachodniej części, przy granicy z gminą Kolbudy. Od północy 
teren zakładu zamyka ul. Jabłoniowa, a od wschodu obwodnica trójmiejska. Od strony 
zachodniej i południa Zakład sąsiaduje z gruntami rolnymi i nieużytkami położonymi na 
terenie gminy Kolbudy. W odległości średnio 400 m na zachód od Zakładu przebiega granica 
Otomińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
 

4. Dojazd 

Obecnie dojazd zapewniony jest od strony północnej z ulicy Jabłoniowej posiadającej jezdnię 
szerokości 6,00 m o nawierzchni asfaltowej oraz od strony południowej z ulicy Magnackiej. 
Od strony północnej dojazd umożliwiają 3 bramy wjazdowe. Brama przy wjeździe głównym 
do Zakładu zlokalizowana na kierunku ulica Jabłoniowa – Budynek obsługi wag Obiekt 301. 
Brama przy wjeździe na kierunku ulica Jabłoniowa – Kwatera składowania odpadów 800/1. 
Brama zlokalizowana przy wjeździe pomocniczym do Zakładu zlokalizowana w północno 
zachodniej części Zakładu. Przy południowej granicy Zakładu zlokalizowano dodatkowy 
dojazd przez bramę przy Obiekcie 701 – Podczyszczalnia odcieków. 
 
 

 
5. Godziny otwarcia Zakładu 

 
• Sortownia funkcjonuje w trybie 3 – zmianowym od poniedziałku do piątku 

• System automatycznego ważenia pojazdów zezwala na wjazd na teren zakładu w 
godzinach 6.00 – 22.00 od poniedziałku do piątku 

• Godziny otwarcia Zakładu: 
o Poniedziałek – piątek godz. 6.00 – 18.00 
o Sobota – 7.00 – 15.00 
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o Niedziela nieczynne 
 
 
 

6. Posiadana dokumentacja projektowa 

 
1. „Projektowanie i budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów w Gdańsku 

Szadółkach, roboty budowlano montażowe.” 
a) BRANŻA TECHNOLOGICZNA 
b) BRANŻA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA 

2.  „Usługi remontowe instalacji do intensywnego kompostowania” 
 
a) Dokumentacja powykonawcza „Usługi renowacyjne przy urządzeniu do 

kompostowania intensywnego” 
i. TOM 1a – Bezpieczeństwo Konserwacja 
ii. TOM 2a – Rysunki 
iii. TOM 3a – Agregaty 
iv. TOM 3b – Agregaty 
v. TOM 4a- Technika pomiarowa/Elektrotechnika 

 
 
 

7. Szczegółowy opis techniczny 

2)Opis architektoniczno-konstrukcyjny. 

i. Opis ogólny 

Zrealizowany obiekt to hala czteronawowa o rozpiętości w osiach 4 x 24,0 m= 96,0 m 
i długości 62,0 m., przylegająca ścianą do Sortowni. Główna konstrukcja hali wykonana 
została z elementów strunobetonowych i żelbetowych prefabrykowanych. Główne dźwigary 
dachowe przyjęto dwuspadowe, sprężone rozpiętości 24,0 m, na których oparto płatwie 
strunobetonowe o rozpiętości 12,0 i 14,0 m. Słupy prefabrykowane o wymiarach 50 x 50 cm, 
30 x 50 cm, 40 x 60 cm oraz 1 słup 30 x 40 cm, zamontowane w żelbetowych stopach 
kielichowych wylewanych na miejscu budowy. Wysokość hali kompostowni wynosi od 
posadzki do spodu dźwigarów 7,50 m. Całkowita wysokość obiektu to 9,40 m. 
           

W skład budynku wchodzi 14 żelbetowych tuneli do kompostowania. Po ścianach tuneli 
porusza się przerzucarka kompostu. W hali wydzielono część przestrzeni przeznaczoną na 
postój przerzucarki poza normalnym czasem pracy oraz na stanowiska płuczek służących do 
dezodoryzacji powietrza. Płuczki są posadowione na oddylatowanych od reszty posadzki 
płytach fundamentowych gr. 35 cm.  

ii. Zestawienie powierzchni budynku i kubatur 

Powierzchnia użytkowa - 5988,23 m² 
Powierzchnia zabudowy - 6081,84 m²  
Kubatura - 58340,04 m³. 
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3)Opis szczegółowych rozwiązań budowanych 

i. Forma budynku 

 
Budynek posiada formę prostopadłościanu, ustawiony jest w pobliżu osi północ -południe. 
Dach wielospadowy (4 x dwuspadowy) odwadniany na zewnątrz.  

ii. Układ konstrukcyjny budynku. 

Główna konstrukcja hali wykonana z elementów prefabrykowanych sprężonych i 
żelbetowych. Dźwigary dachowe dwuspadowe sprężone o rozpiętości 24 m, na nich oparte 
są płatwie strunobetonowe o rozpiętości 12 i 14 m. Słupy prefabrykowane o wymiarach 50 x 
50 cm, 30 x 50 cm oraz 40 x 60 cm. Stopy fundamentowe żelbetowe według konstrukcji – 
wylewane na miejscu budowy.  

iii. Instalacje 

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje: 
• kanalizacja deszczowa i technologiczna, do zbiorników retencyjnych, 
• wentylacja mechaniczna, 

• wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniu płuczek, 
• instalacja elektryczna Pi = 418,6 kW, Pz = 277,1 kW, 

• instalacja odgromowa, niezależna od elementów konstrukcyjnych obiektu, 
• instalacje słaboprądowe, 
• instalacja dozorowa, 

• instalacja AKPiA. 
 

4)Opis technologiczny 

 
Kompostowanie intensywne w budynku odbywa się minimum w ciągu 21 dni. Po odbyciu się 
cyklu kompostowania intensywnego, kompost zostaje umieszczony w pryzmach na placu 
dojrzewania. Pryzmy przebywają na placu dojrzewania kompostu w czasie od 8 do 10 
tygodni i są przerzucane przynajmniej 1 raz na tydzień. Po procesie dojrzewania kompost 
jest doczyszczany na placu doczyszczania. Ten etap procesu ma na celu wydzielenie 
zanieczyszczeń i elementów zanieczyszczających z kompostu. Ewentualnie po procesie 
doczyszczania na placu kompost może zostać zapakowany w worki w wiacie paczkowania. 
 

5)Informacje ogólne dotyczące kompostowania odpadów ulegających 
biodegradacji  

 
Kompostownie odpadów stanowi zespół kilku obiektów:  

• zamknięty budynek kompostowni (obiekt nr 401), w którym prowadzony jest proces 
przyspieszonego kompostowania poprzez intensywne napowietrzanie; 

• budynek przeznaczony do oczyszczania i dezodoryzacji powietrza procesowego 
poprzez mycie (pomieszczenie stanowiące części obiektu nr 401);  
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• plac dojrzewania kompostu (Obiekt 404), na zewnątrz;  
• biofiltr do oczyszczania powietrza  (usytuowany w obiekcie nr 402), w uzupełnieniu 

oraz w dalszej części instalacji służy do procesu czyszczenia gazów, zainstalowany 
w pomieszczeniu dezodoryzacji 

 
Budynek kompostowni obejmuje : 

• 14 tuneli do kompostowania, przegrodzonych przegrodami betonowymi. Każdy tunel 
ma 49 m długości (lub 48 metrów użytkowych z powodu nasypu (nachylenia) 
kompostu) i 5 m szerokości. Tunele do kompostowania są wyposażone w płytę 
wentylacyjną zbudowaną z betonowych kanałów z PEHD, zamkniętych przez 
stalową perforowaną płytę. 

• 28 sond do pomiaru temperatury w pryzmach; sondy znajdują się bezpośrednio w 
płycie 14 tuneli. 

• 28 sond do poboru tlenu. Sondy są zlokalizowane przy sieci ssania powietrza z 
pryzm oraz służą do pomiaru poziomu tlenu powietrza zassanego pod pryzmami.  

• 28 sond do pomiaru wilgotności powietrza pod pryzmami, które są zlokalizowane w 
sieci wyciągającej powietrze z pryzm. 

• Sieć ssania powietrza z rur PEHD podłączonych do kanałów powietrznych; sieć 
zainstalowana jest w płycie technicznej w hali kompostowni i pozwala na: 

� wentylację pryzm; 
� dostarczenie tlenu niezbędnego do procesu kompostowania odpadów 

frakcji organicznej; 
� regulację temperatury każdej pryzmy; 
� ssania części powietrza w hali kompostowania. 

• Sieć wyciągów powietrza z pod pryzm jest podłączona do kanalików i wentylatorów / 
wyciągów ze stali nierdzewnej. Wentylatory te kierują powietrze do dwóch 
kolektorów PCW, z PEHD, podwieszonych pod konstrukcją hali. 

• Sieć wody przemysłowej pozwala na czyszczenie kanałów wentylacyjnych, sieć 
wykonana z PEHD DN 63 SDR11 i DN 32 SDR 11.  Sterownie poprzez szafkę 
sterownicza oraz automat pozwala na zarządzanie wysyłaniem wody do kanałów. 
Woda dzielona jest na 4 grupy pryzm (3 grupy 4 pryzm i jedna grupa 2 pryzm). 

• Sieć zbierania i usuwania odcieków z płyt do napowietrzania, tworzona przez króćce 
znajdujące się na rurociągach ssania powietrza z pryzm, na poziomie komór 
przyłączeniowych. Komory przyłączeniowe mają zabezpieczenie hydrauliczne 
pozwalające na uniknięcie zasysania powietrza z zewnątrz przez sieć ssania 
powietrza z pryzm. Odcieki są odprowadzane do studzienek przyłączeniowych 
przez sieć rur PCW ze spadkiem. Odcieki są przechowywane w zbiorniku 
podziemnym o wydajności 60m3 dostarczonym i zamontowanym przez branżę 
konstrukcji. 

• Sieć zraszania pryzm kompostowania. Nawilżanie pryzm jest niezbędne dla 
utrzymania optymalnego zakresu wilgotności dla procesu fermentacji (pomiędzy 50 
a 60% wilgotności w odpadach, podczas procesu kompostowania). 

• Każda pryzma posiada indywidualny rurociąg tranzytowy do zraszania z rur 
stalowych nierdzewnych podwieszonych do konstrukcji budynku na środku pryzmy. 

• Rurociąg tranzytowy do zraszania jest zasilany z kolektora ze stali nierdzewnej.  
• Woda do zraszania jest rozprowadzana przy pomocy pompy elektrycznej z filtrem 

oraz zbiornikiem ciśnienia. 
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• Zbiornik pozwala utrzymać stałe ciśnienie w sieci zraszania i ochrania pompę w 
przypadku zamknięcia wszystkich rurociągów do zraszania. 

• Woda do procesu zraszania jest pompowana ze zbiornika na odcieki. 

• Pompy włączają się automatycznie według poleceń operatora. 
• Sterowanie procesem zraszania sektorów zraszających odbywa się przy pomocy 

szeregu elektrozaworów poprzez układ sterowania. 
• Sieć  zasysania powietrza z otoczenia w hali kompostowania. Sieć  wykonana jest z 

PEHD. Proces dotyczy powietrza, które nie zostało wykorzystane do napowietrzenia 
pryzm.  

 
System pozwala na: 

• regularną wymianę powietrza zawartego w hali; 

• usunięcie wilgotności, która powstaje w wyniku parowania pryzm; 
• utrzymanie normalnych warunków pracy; 
• zapobieganie rozprzestrzenianiu się nie oczyszczonego powietrza 

procesowego poza halę. 
 

• Wentylatornię, w której skład wchodzą: 
 

� Jeden rurociąg zbiorczy rozprowadzający powietrze do czterech rur 
zasysających w kompostowni. Rurociąg zbiorczy pozwala na 
równomierny rozkład powietrza przed płuczkami.  

� 3 wyciągi odśrodkowe, ze stali nierdzewnej, które tłoczą powietrze z 
rurociągów do biofiltra. 

� 3 płuczki, do przetwarzania i nawilżenia powietrza zassanego w hali 
kompostowania; 

� 1 centrala sterująca procesem wentylacji, 
� 8 szaf znajdujących się koło tuneli do kompostowania do sterowania w 

wentylatorni. 
• Przerzucarka pryzm poruszającą się w oparciu o betonowe ściany oddzielające 

pryzmy, pozwalającą na : 
� homogenizację i polepszenie struktury materiału w pryzmach, 
� zapobieganie tzw. osiadaniu pryzm i zatykaniu płyty; 
� polepszenie warunków rozkładu materii organicznej. 

• Nadzór informatyczny nad instalacją polegający na specjalistycznym 
oprogramowaniu do: 

� automatycznego sterowania jednostką kompostowania; 
� wyboru trybu sterowania (automatyczne, tymczasowe, ręczne); 
� wizualizacji krzywych temperatur i ich archiwizacji; 
� wizualizacji krzywych zawartości tlenu i ich archiwizacji; 
� zabezpieczaniu zapisu przebiegu procesu higienizacji kompostu; 
� wizualizacji w czasie rzeczywistym, wszystkich parametrów jednostki 

kompostowania (panel sterowania); 
� zarządzania partiami kompostu, indywidualnie dla każdej pryzmy; 
� edytowania i archiwizowania wszystkich parametrów odpowiadających 

każdej partii; 
� parametrowania całości instalacji; 
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� zarządzania funkcjonowaniem płuczek; 
� zarządzania funkcjonowaniem biofiltra; 
� zliczania czasu funkcjonowania urządzeń, 
� ostrzegania o dysfunkcjach; 
� przejęcia zdalnego sterowania.  

 

6) Praca przerzucarki kompostu 

Przerzucarka Backhus pracuje na II i III zmianie (od godziny 14.00 do 6.00 dnia 
następnego). Dodatkowo w soboty dokonuje się przeglądu przenośników wyładowczych. 
Codziennie, w godzinach 6.00 – 9.00 Zamawiający uzupełnia w urządzeniu paliwo.  

 

8. Wymagania Zamawiającego w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia 

1. Wymagania w zakresie dokumentacji 

         
a) Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapoznania się z pełną dokumentacją 

projektową załączoną do niniejszej SIWZ. 
b) Zamawiający wymaga sporządzenia dokumentacji powykonawczej w 4 

egzemplarzach, w wersji papierowej w języku polskim, zarówno w wersji 
papierowej, jak i elektronicznej - edytowalnej. 
 
 

2. Wymagania w zakresie technologii robót i organizacji. 

a) Ze względu na agresywne środowisko wewnątrz obiektu kompostowni, 
wysokie temperatury, wilgotność względną oraz mikrobiologię Zamawiający 
wymaga od personelu Wykonawcy, świadczącego usługę bezpośrednio w 
obiekcie, stosowania odpowiedniej odzieży ochronnej oraz masek 

b) Zamawiający wymaga organizacji robót zapewniającej ciągłość pracy 
elementów technologicznych kompostowni, w szczególności przerzucarki 
Backhus. Należy przede wszystkim przestrzegać harmonogramu pracy 
urządzenia.  

c) Zamawiający wyznaczy miejsce na zaplecze, w szczególności miejsce poboru  
energii elektrycznej, miejsce na magazyn. Jeżeli technologia robót tego 
wymaga, Zamawiający wskaże każde inne miejsce niezbędne do poprawnej 
realizacji napraw. Zamawiający nie odpowiada za sprzęt pozostawiony przez 
Wykonawcę w miejscu świadczenia usług. 

d)  Zamawiający wymaga uprzątnięcia terenu świadczenia usług po ich 
zakończeniu, a powstałe odpady winny być zagospodarowane przez 
Wykonawcę. 

3. Wymagania w zakresie usług naprawczych 

 
a) Montaż 12 szt. zaworów Ø75 z napędami na rurociągach wody do płukania 

korytek napowietrzających 
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-Zawory powinny być zainstalowane w miejscu możliwie dostępnym dla celów 
serwisowych 
-Zawory i napędy powinny być odporne na panujące wewnątrz hali warunki 
oraz w przypadku zaworów na właściwości medium przez nie płynącego. 

b) Montaż i podłączenie centrali sterującej pracą 12 szt. zaworów 
-Miejsce montażu centrali sterującej zostanie uzgodnione z Zamawiającym. 
-Centrala sterująca powinna być wpięta do obecnie istniejącego systemu 
wizualizacyjnego, tym samym dawać możliwość uruchomienia płukania 
poszczególnych części koryt ze sterowni obiektu sortowni. 

 -Centrala powinna zapewniać użytkownikowi 3 tryby pracy, manualny, 
odstawiony, bądź automatyczny. W trybie manualnym układ powinien 
pracować niezależnie od poleceń pochodzących z sterowni obiektu sortowni. 
W trybie odstawienia układ nie powinien się załączać. W trybie 
automatycznym cykl powinien przebiegać wg. ustawień pochodzących ze 
sterowni obiektu sortowni. 

 -Centrala powinna zapewniać możliwość zmiany cykli pracy oraz 
programowania przy pomocy panelu operatorskiego. 

 -Centrala powinna być odporna na warunki panujące wewnątrz hali 
kompostowni  

 -Zainstalowane okablowanie powinno być odporne na warunki panujące 
wewnątrz kompostowni oraz zapewnić ochronę przed gryzoniami. 

    -Kable powinny być układane w korytkach kablowych w wykonaniu odpornym 
na panujące wewnątrz obiektu kompostowni warunki, lub przy użyciu rurek 
instalacyjnych, wykonanie należy skonsultować z zamawiającym. 

c) Uruchomienie systemu 
d) Do centrali powinna być załączona instrukcja eksploatacji 
e) Wykonawca dokona szkolenia personelu, 

 
 

ZAŁĄCZNIKI 

 
1. „Projektowanie i budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów w Gdańsku 

Szadółkach, roboty budowlano montażowe.” 
 

c) BRANŻA TECHNOLOGICZNA 
d) BRANŻA KONSTRUKCYJNA 

 
2. „Usługi remontowe instalacji do intensywnego kompostowania” 
 
• Dokumentacja powykonawcza „Usługi renowacyjne przy urządzeniu do 

kompostowania intensywnego” 
TOM 2a – Rysunki 
TOM 4a- Technika pomiarowa/Elektrotechnika 
 

3. Dokumentacja fotograficzna 

 


