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tel. 91 32 75 163, fax. 91 32 75 164 
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SPECYFIKACJA  

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

DOTYCZY ZAMÓWIENIA:  

pn: 

 

Budowa kompostowni osadów ściekowych i odpadów zielonych 

 
NUMER POSTĘPOWANIA: WZP.271.7.2022 

KATEGORIA ZAMÓWIENIA: ROBOTY BUDOWLANE 

 

(CPV: ) 

45253800-3 Roboty budowlane w zakresie zakładów kompostowania 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów 

34144710-8 Ładowarki jezdne 

 

 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez 

negocjacji, o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, zgodnie z  art. 3 oraz 

art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1129 ze zm.) – dalej: zwana: „p.z.p.” 

 

 

 

 

 

     ZATWIERDZAM:                

 

 

 

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

 Burmistrz Dziwnowa 

 
 

 

 

 

 

 

Dziwnów, dnia 2 sierpnia 2022 r. 
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Integralną część SWZ stanowią:  

 

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

Załącznik nr 2.  Formularz ofertowy. 

Załącznik nr 3.  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu. 

Załącznik nr 4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby do oddania 

Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia. 

Załącznik nr 5  Oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

Załącznik nr 6.   Wykaz robót budowalnych. 

Załącznik nr 7. Wykaz osób odpowiedzialnych ze strony Wykonawcy za realizację przedmiotu 

zamówienia. 

Załącznik nr 8A. Projekt umowy dla części I 

Załącznik nr 8B. Projekt umowy dla części II 
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Numer postępowania: WZP.271.7.2022 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

 

Nazwa zamówienia publicznego: 

Budowa kompostowni osadów ściekowych i odpadów zielonych 

 

ROZDZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Gmina Dziwnów 

72-420 Dziwnów, ul. Szosowa 5 

tel. 91 32 75 163, fax. 91 32 75 164 

NIP 986-01-56-976 

REGON 811684918 

e-mail: um@dziwnow.pl   

adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/dziwnow  

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: na platformie ePUAP: /lt97ww13bx/SkrytkaESP 

godziny urzędowania: 7:30 – 15:30 

Konto bankowe: 18 1240 3868 1111 0000 4093 6541 

 

ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa               

w art. 275 pkt 1 p.z.p. oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej w dalszej 

części „SWZ”). Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji.  

2. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych, o których 

mowa w art. 3 p.z.p. 

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

5. Zamawiając nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

6. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.  

7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

Wykonawców, o których mowa w art. 94 p.z.p.  

8. Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy dotyczące zamówień robót budowlanych.  

9. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia   

26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy określone zostały w projekcie umowy stanowiącym 

załącznik nr 8 do niniejszego SWZ. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych 

z zatrudnieniem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 p.z.p.  

10. Zamawiający informuje, że złożenie oferty nie musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej 

lub sprawdzeniem dokumentów dotyczących zamówienia jakie znajdują się w dyspozycji 

Zamawiającego, a jakie będą udostępniane podmiotom zgłaszającym chęć udziału w postępowaniu. 

11. Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści SWZ, jednak nie później niż na 4 dni przed 

upływem terminu składania ofert. 

12. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania ofert.  

13. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 

treści niniejszej SWZ.  

mailto:um@dziwnow.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/dziwnow


 

                                                         
 

 

Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 p.z.p: 

Budowa kompostowni osadów ściekowych i odpadów zielonych 
 

Strona 4 z 22 
 

14. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 14, przedłuża termin 

składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców 

z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania  i złożenia ofert. 

15. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie 

treści SWZ, o którym mowa w ust. 14.  

II. Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", 

Zamawiający informuje, że:  

1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca 

przekazał w niniejszym postępowaniu;  

2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa dróg gminnych 

w Międzywodziu” prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 

pkt 1 p.z.p. 

3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 Pzp;  

4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z Pzp, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  

5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp;  

6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

7) Wykonawca posiada:  

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;  

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje 

zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 

w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;  

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

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

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

że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO  

8) Wykonawcy nie przysługuje:  

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

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

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

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

2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której 

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

w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

lub konkursu.  

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

danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą 
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wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień 

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.  

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu.  

W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień 

Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane 

w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego. 

 

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje Budowę kompostowni osadów ściekowych i odpadów zielonych 

zgodnie z projektem budowlanym. 

Wykonanie inwestycji wpłynie bezpośrednio na zmniejszenie kosztów systemu odbioru odpadów 

komunalnych oraz systemu odbioru ścieków komunalnych co odczuje każdy mieszkaniec. Dodatkowo 

system rozwiąże dwa problemu składowania odpadów i zmniejszy koszty emisji CO2 związane z 

wyważeniem odpadów na składowisko. Inwestycja wygeneruje min. 2 miejsca pracy bezpośrednie 

związane z obsługą składowiska i konserwacją urządzeń. Projekt posiada pozwolenie na budowę, a 

więc jest w pełni wykonany i gotowy do realizacji. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do niniejszej SWZ, 

stanowiącym jej integralną część. 

 

ZAMÓWIENIE PODZIELONE JEST NA CZĘŚCI: 

CZĘŚĆ I. Budowa systemu kompostowni osadów ściekowych oraz odpadów zielonych 

Zadanie obejmuje budowę systemu kompostowania osadów ściekowych oraz odpadów zielonych (o 

przepustowości ok. 3000 Mg/rok). Zintegrowana technologia przewiduje kompostowanie odpadów w 

zorganizowanym ciągu technologicznym dzięki czemu powstaje kompost, którego można używać do 

nawożenia zielonych terenów komunalnych. Opracowano technologię, która w sposób minimalny 

zużywa naturalne zasoby tj. prąd czy woda. Kompostowanie na miejscu odpadów pozwoli na 

wygenerowanie oszczędności w systemie wywozu odpadów komunalnych i systemie odbioru ścieków 

komunalnych. Projekt zakłada adaptację istniejącej płyty kompostowej o powierzchni ok. 1 860 m2 

oraz nowe zagospodarowanie terenu na potrzeby kompostowni bioodpadów o powierzchni ok 2 380 

m2. Na istniejącej oraz projektowanej płycie planuje się wykonanie 18 boksów: Powierzchnia boksów 

- 18 x (6 m x 8,4 m) = 18 x 50,4 m2 = 907,2 m2 - istniejący i projektowany (przedłużenie) mur 

wygradzający od strony południowej wysokości H = 1,75 m, - projektowane ściany wydzielające 

boksy - bloczki wysokości Hb = 3 x 0,6 = 1,8 m. W ramach projektu powstaną: - boksy na odpady 

zielone o powierzchni 445 m2. Wydzielone części do magazynowania odpadów zielonych 

dostarczonych i oddzielne na odpady oczyszczone i rozdrobnione przygotowane do kompostowania, 

komunikacja wewnątrz magazynu. – boksy końcowego dojrzewania kompostu i magazynowania 

kompostu do ekspedycji o powierzchni 360 m2, 

- instalacje przeciwpożarowe, - instalacje wodociągowe - instalacja odwodnienia i sanitarna – 

instalacja eklektyczna oraz oświetlenie terenu - place manewrowe i droga dojazdowa  

 

 

CZĘŚĆ II. Dostawa sprzętu do obsługi kompostownika 

Zakłada dokonanie niezbędnych zakupów sprzętu do obsługi kompostownika zgodnie z opisaną 

technologią kompostowania. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 
1. Fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej wraz z osprzętem (dopuszczalny rok produkcji 

2021, z licznikiem motogodzin: 0). 

1) Silnik wysokoprężny, 4-cylindrowy, zasysanie z turbodoładowaniem o mocy min. 90 kW,  z 

pakietem oczyszczającym DPF /DOC , spełniający normę emisji spalin Stage V. 

2) Skrzynia biegów hydrokinetyczna , 4 – biegowa  typu Powershift . 

3) Sterowanie pracą maszyny i funkcjami roboczymi za pomocą pojedynczego joysticka. 
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4) Napęd na obie osie 4 x 4 z możliwością rozłączenia. Obie osie skrętne oraz trzy tryby sterowania 

maszyną – przednia oś skrętna, obie osie skrętne, tryb ‘’kraba’’. Przełączanie trybów bez 

konieczności zatrzymania maszyny. 

5) Układ hamulcowy ze wspomaganiem serwo, hydrauliczny, wielotarczowy na osi przedniej i 

tylnej. Hamulec postojowy tarczowy uruchamiany ręcznie. 

6)Układ zapewniający samo poziomowanie szybkozłącza osprzętu podczas 

podnoszenia/opuszczania ramienia. 

7) Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie. 

8) Układ hydrauliczny zasilany pompą o przepływie min. 80 l/min. i ciśnieniu roboczym min. 250 

bar. 

9) Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna: zanieczyszczenia filtra powietrza, niskiego ciśnienia oleju 

silnikowego i przekładniowego, wysokiej temperatury płynu chłodzącego, obecności wody w 

paliwie, niskiego poziomu płynu chłodzącego. 

10) Kabina spełniająca normy ROPS/FOPS wyposażona w : ogrzewanie, klimatyzację, regulowany 

fotel operatora, otwieraną tylną i boczną szybę, wycieraczkę szyby przedniej i tylnej, dwa lusterka 

wsteczne zewnętrzne, światła robocze, wskaźniki: wskaźnik przeciążeniowy z alarmem stabilności 

wzdłużnej, prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik poziomu paliwa, temperatury płynu 

chłodzącego, licznik przepracowanych godzin, zegar, pełne oświetlenie sygnalizacyjne 

pozwalające na poruszanie się po drogach publicznych. 

11) Rewersyjny wentylator chłodnicy. 

12) Udźwig maksymalny: min.  4 000 kg 

13) Udźwig na pełnej wysokości: min. 2 200 kg 

14) Udźwig przy pełnym zasięgu wysięgnika: min. 1 400 kg 

15) Maksymalna wysokość podnoszenia: min. 6,0 m 

16) Maksymalny zasięg w przód: min. 3,5 m 

17) Maksymalna szerokość ładowarki teleskopowej: 2,40 m, 

18) Maksymalna długość ładowarki teleskopowej: 5,0 m, 

19) Wysokość całkowita ładowarki: 2,50 m 

20) Ciężar: < 9 000 kg 

21) Osprzęt: 

– łyżka uniwersalna 2,0 – 2,5 m3 – 1 kpl. 

– uchwyt widłowy do ładowarki – 1 kpl. 

- zamiatarka obsługiwana ładowarką o szerokości min 2m z adapterem pływającym – 1 kpl. 

 

Wymagania dodatkowe: 

Gwarancja producenta na oferowaną ładowarkę teleskopową min. 24 miesięcy. 

Deklaracja zgodności z „CE” na oferowaną ładowarkę teleskopową, 

Serwis gwarancyjny ładowarki teleskopowej na terenie Zakładu Zamawiającego (dojazd serwisu 

do Zamawiającego). 

Autoryzowany punkt serwisowy z czasem reakcji 48h (podjęcie naprawy u Zamawiającego). 

Do ładowarki teleskopowej muszą być dołączone następujące dokumenty w języku polskim: 

− książka gwarancyjna, 

− instrukcja obsługi; 

− wykaz autoryzowanych przez producenta punktów serwisowych; 

− świadectwo homologacji. 

 

2. Rozdrabniacz mobilny spalinowy 

1) fabrycznie nowy, rok produkcji 2022, profesjonalny/przemysłowy; 

2) zamontowany na podwoziu z możliwością rejestracji, spełniający warunki dopuszczenia do 

ruchu drogowego na terenie RP wraz z wyciągiem świadectwa homologacji, deklaracja zgodności 

z normami UE; 

3) silnik wysokoprężny 4 cylindrowy o mocy nie mniej niż 50 KM, chłodzony cieczą; 

4) silnik musi spełniać wymogi normy Stage V; 
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5) system zapobiegający przeciążaniu układu napędowego; 

6) wyposażony w hamulec najazdowy i postojowy; 

7) zaczep holowniczy kulisty ; 

8) waga urządzenia łącznie z przyczepką max. 2200 kg; 

9) średnica rozdrabnianych gałęzi min. 130 mm 

10) ilość noży tnących nie mniej niż 2 z obustronnym ostrzem; 

11) wydajność zrębkowania  min. 12 m3/h; 

12) hydrauliczny system napędowy; 

13) podajnik gąsienicowy lub podajnik z hydraulicznie napędzanymi rolkami podawczymi; 

14) wyrzutnik obrotowy 360o  ; 

15) rozruch elektryczny; 

16) regulacja wysokości wyrzucania zrębka; 

17) licznik motogodzin; 

18) koło zapasowe; 

19) pojemność zbiornika paliwa nie mniej niż 30l 

3. Przenośnik mobilny taśmowy (na kolach) – 2 kpl. 

1) długość ok. 12 m, szerokość taśmy 1,2 m, 

2) wysokość burt 400 mm, 

3) kosz zasypowy 3,0 x 2,0 x 2,0 m. 

3) podwójne teleskopowe kolumny ze sworzniami zapewniającymi zmienną wysokość rozładunku, 

nachylenie 13o do 23o (15o do 25o). Siłownik hydrauliczny z pompą ręczną ułatwiający 

podnoszenie i opuszczanie (zawór zabezpieczający przed pęknięciem węża).   

4) konstrukcja nośna z podwoziem kołowym, koła ogumowane, skrętne w zakresie 90°, z 

możliwością blokady w położeniach skrajnych, zaczep do transportu przy pomocy wózka 

widłowego.  

5) napęd maks. Nel = 5,5 kW: motoreduktor z regulacją prędkości taśmy przy pomocy falownika 

0,2 – 1,2 m/s. 

6) przesiewacz wyposażony w zintegrowany przenośnik taśmowy transportujący 2 frakcję na bok 

urządzenia 

 

3. Przesiewacz wibracyjny 

1) przesiewacz wibracyjny 2 frakcyjny; 

2) łatwy w transporcie; 

3) urządzenie nowe z gwarancją min 24 miesiące; 

4) wymiary przesiewacza: 

- szerokość: 1,55 m (+/- 20 cm) 

- długość: 3,86 m Wysokość: 2,6 m (+/- 20 cm) 

- waga 1450kg (+/- 20 kg) 

5) urządzenie napędzane jest elektrowibratorem, oraz motoreduktorem o łącznej mocy 2,35kW i 

napięciu 400V zasilanym bezpośrednio z sieci lub z agregatu; 

6) przesiewacz wyposażony w 2 pokłady sit; 

7) pokład składa się z 2 sit o wymiarach min 1x1,5m 

8) powierzchnia przesiewająca sit 3m2 

9) konstrukcja piaskowana oraz malowana natryskowo min. 2x podkład epoksydowy oraz 1x 

warstwa wierzchnia farbą poliuretanową 

Mocny silnik elektryczny o mocy 2,3 kW oraz sile wymuszającej 2083 kg w połączeniu z 

powierzchnią sit wynoszącą 3m2 pozwala uzyskać dużą wydajność przesiewania. Wynosi ona w 

przybliżeniu dla: 

• kompost 8t/h – 13m3/h 

 

Urządzenie dostarczane gotowe do pracy wraz z: 

- kompletem sit (standardowo górne sito zgrzewane oczko 35x35, dolne sito 10mmx150) 

- instrukcją obsługi 

- deklaracją CE 
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4. Zestawy do pomiaru temperatury, wilgotności i tlenu w pryzmach kompostowych / 

termohigrometr – 12 kpl. 

Kompletny zestaw składający się z czujników pomiaru temperatury, wilgotności oraz tlenu z 

systemem zbierającym i gromadzącym dane. Pomiar z dokładnością do dziesiętnych. Lance o 

długości min. 2m, zasilanie z akumulatorków lub z baterii litowych, ostrze z osłoną 

przeciwpyłową, rura przedłużająca, rączka, gniazdo specjalne. W przypadku budowy systemu 

kablowego system musi być odporny na warunki atmosferyczne oraz zabudowany w kanałach 

odpornych na uderzenia.  

Zestaw do pomiaru może komunikować się poprzez sieć bezprzewodową z dedykowanym 

programem, który będzie dostarczony z zestawem na zestaw PC i wyświetlać wszystkie parametry 

w tabelach na bieżąco. Transmisja sygnału do budynki oddalonego w punkcie skrajnym o ok. 150 

m. 

 

W każdym przypadku (SWZ wraz z załącznikami), gdzie przedmiot zamówienia został opisany 

poprzez: wskazanie konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, znaków towarowych, 

patentów, itp. przyjmuje się, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert na produkty (materiały) 

jakościowo równoważne, spełniające równoważne normy, parametry techniczne i standardy 

wskazane w dokumentacji projektowej. 

Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkty o parametrach takich samych, bądź 

lepszych (pod względem: konstrukcji, materiału, funkcjonalności, pojemność, wydajności, czasu 

schnięcia, składu chemicznego, itp.) w stosunku do produktu pierwotnego. 

Wykonawca powołujący się na produkt równoważny zobowiązany jest na etapie realizacji 

do przedstawienia kart katalogowych produktu określonego w projekcie i produktu równoważnego 

oraz tabeli porównawczej cech charakterystycznych produktu. Parametry określone dla produktu 

równoważnego nie mogą być gorsze od produktu określonego w dokumentacji projektowej. 

2. Wspólny słownik zamówienia CPV:  

45253800-3 Roboty budowlane w zakresie zakładów kompostowania 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów 

34144710-8 Ładowarki jezdne 

3. Termin realizacji zamówienia:  

a) dla Części I do 13 miesięcy od podpisania umowy. 

b) dla Części II do 12 miesięcy od podpisania umowy. 
UWAGA! Wykonawca dostawę sprzętu może rozpocząć w porozumieniu z Zamawiającym 

jednak nie wcześniej niż po 10 miesiącach i nie później niż 5 dni od odbioru robót budowalnych.              

4. Okres rękojmi: 60 miesięcy od daty odbioru robót budowlanych wchodzących w skład przedmiotu 

zamówienia, bez wad. 

5. Okres gwarancji dla robót budowlanych: minimum 36 miesięcy, maksymalnie 72 miesiące od daty 

odbioru robót budowlanych bez wad. Umowa o roboty budowalne jest jednocześnie dokumentem 

gwarancyjnym. Dokumenty gwarancyjne dot. użytych materiałów, sprzętu i wyposażenia 

przechowuje Wykonawca oraz jest odpowiedzialny za formalności związane z naprawami 

gwarancyjnymi.  

6. Wszystkie materiały budowlane oraz mocowane elementy i wyposażenie muszą być fabrycznie 

nowe i gotowe do użytku bezpośrednio po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia. 

7. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

10. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Pzp  

w odniesieniu do części nr I zamówienia. 

11. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Zamawiający przewiduje rozliczenie 

wyłącznie w złotych (PLN). 
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12. Zamówienie finansowane w ramach programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych zgodnie z warunkami Promesy Wstępnej dotyczącej dofinansowania inwestycji 

z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Nr Promesy: 

Edycja2/2021/1184/PolskiLad). 

 

ROZDZIAŁ VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy na podstawie art. 57 

p.z.p., który nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 108 ust. 1 p.z.p., art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 

7 p.z.p. oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:  

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.  

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Dla Części I: 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 7 lat, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie przynajmniej 

jedno zamówienie dotyczące budowy płyty betonowej zbrojonej o powierzchni min. 500 

m2 i grubości min. 20 cm. 

Zamawiający wymaga uczestnictwa w realizacji przedmiotu zamówienia, ze strony 

Wykonawcy: 

a) jedną osobę (kierownika budowy), posiadającą uprawnienia, potwierdzone 

odpowiednią decyzją, do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i uprawniające do 

prowadzenia i nadzorowania robót budowlanych; 

b) jedną osobę (kierownika robót), posiadającą uprawnienia, potwierdzone odpowiednią 

decyzją, do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji 

elektrycznej do 1 kV lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i uprawniające do 

prowadzenia i nadzorowania robót budowlanych; 

c) jedną osobę (kierownika robót), posiadającą uprawnienia, potwierdzone odpowiednią 

decyzją, do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i 

urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i odwodnienia 

terenu, wydane na podstawie przepisów dotyczących samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i uprawniające do 

prowadzenia i nadzorowania robót budowlanych.  

Dla Części II: 

Zamawiający nie określa warunku w w/w zakresie.  

2. Wykluczenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 następuje na podstawie przepisu art. 111 p.z.p.  

3. Zamawiający zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), wyklucza Wykonawcę w przypadku, gdy:  

3.1 widnieje w wykazie określonym w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo jest 

wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 

środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego;  

3.2 którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. 6/22/TPBN 
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Strona 15 z 34 poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 

765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem 

rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji 

w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 

ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;  

3.3 którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach 

określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub 

będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę 

na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 

mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

4. Wykluczenie Wykonawcy na podstawie przepisu art. 111 p.z.p. – z zastrzeżeniem, że w przypadku 

okoliczności określonych w ust. 3 wykluczenie Wykonawcy następuje na okres trwania 

okoliczności określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego. 

5. Zamawiający w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,                    

w odniesieniu do warunku zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnienie 

warunku przez Wykonawców. 

6. Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału mogą polegać                                

na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go nimi stosunków prawnych.  

7. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać                               

na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli podmioty te wykonują świadczenia  

do realizacji którego te zdolności są wymagane.  

8. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego mu do dyspozycji niezbędne zasoby 

na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, 

że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów 

– wzór odwidzenie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego SWZ.  

9. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.  

10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają 

spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wskazał, 

że samodzielnie spełnia warunek udziału w postępowaniu.  

11. Wykonawca nie może po upływie terminu składania ofert, powoływać się mną zdolności lub 

sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał 

on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.  

12. Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa rozdziale V ust. 1 SWZ, także 

oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 

podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim 

Wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z wykazem dokumentów określonym 

w Rozdziale V.  

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

wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów 

w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 
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14. Dodatkowe informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o dzielenie zamówienia 

np. konsorcjum, spółka cywilna. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie  zamówienia Wykonawcy tacy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i w zawarciu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. W przypadku 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa 

w Rozdziale V ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak 

podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego treści wynikać 

będzie, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie.  

 

ROZDZIAŁ V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW 

WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE) 

Wraz z ofertą (formularzem ofertowym – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ) Wykonawca 

zobowiązany jest złożyć:  

1) aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału 

w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie 

z załącznikiem nr 3 do SWZ,   

2) oraz podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień złożenia podmiotowych środków 

dowodowych: 

1. Odpis lub informacje z Krajowego Rejestru sądowego lub z Centralnej Ewidencji 

Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., 

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem oferty jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

2.  zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy 

składającego ofertę – jeżeli dotyczy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ,  

3. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SWZ, 

4. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz 

z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, 

na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 

określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 

podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca 

z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne 

odpowiednie dokumenty – załącznik nr 7 do SWZ, 

3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 składa dokument lub dokumenty 

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

potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

Dokument, o którym mowa powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert.  

4) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2, zastępuje się je w całości lub w części 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby 

albo osób uprawnianych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem 
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sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis ust. 3 

stosuje się odpowiednio.  

5) Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty 

wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 

terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczenia Wykonawcy, 

w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów 

z innym Wykonawcą, który złożył  odrębną ofertę lub ofertę częściową albo oświadczenie 

o przynależności do grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 

potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego 

Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ. 

6) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych jeżeli: 

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych 

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 

roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile 

Wykonawca wskazała w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. dane 

uniemożliwiające dostęp do tych środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 

zakresowo oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. 

7) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość 

i aktualność.  

8) W zakresie nieuregulowanym p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 

składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy 

rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów i oświadczeń, jakich może 

żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. poz. 2415) oraz rozporządzenie Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 20 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 

informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursie(Dz. U. poz. 2452).  

 

ROZDZIAŁ VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 

ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ 

I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH 

DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. W toku postępowania dopuszczalne jest kontaktowanie się Wykonawców                                              

z Zamawiającym na zasadach określonych w niniejszym Rozdziale.  

2. Zamawiający urzęduje od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30, oprócz świąt                   

i dni ustawowo wolnych od pracy. 

3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,                                       

a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem 
https://platformazakupowa.pl/pn/dziwnow.  

4. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami: 

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami                               

w zakresie merytorycznym jest:  

stanowisko:               ds. inwestycji  

imię i nazwisko:  Agnieszka Skotni 

tel.     91 32 75 183 

w terminach: poniedziałek – piątek w godz. 7:30 – 14:30 

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się w zakresie proceduralnym 

oraz do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji 

przekazywanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną jest: 

https://platformazakupowa.pl/pn/dziwnow
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stanowisko:   ds. warunków zabudowy i zamówień publicznych 

imię i nazwisko:  Anna Korwin-Szymanowska 

tel.   91 32 75 169 

fax.    91 32 75 164 

w terminach:  poniedziałek – piątek w godz. pomiędzy 8:00 – 15:00 

5. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym 

a wykonawcami w zakresie: 

a) przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ; 

b) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków 

dowodowych; 

c) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego 

do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, 

podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych 

w postępowaniu; 

d) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących 

treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych 

środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych 

w postępowaniu; 

e) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści 

przedmiotowych środków dowodowych; 

f) przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo 

zamówień publicznych; 

g) przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy; 

h) przesyłania odwołania/inne odbywa się za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl 

i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.  

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 

przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez 

kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się 

komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. 

6. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany 

terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji 

“Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest 

konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl 

do konkretnego wykonawcy. 

7. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości 

bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system 

powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

8. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa 

niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 

b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor 

Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac 

Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer, 

d) włączona obsługa JavaScript, 

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 

f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3,  

g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas 

(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego 

Urzędu Miar. 

https://platformazakupowa.pl/
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9. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje 

go za wiążący, 

b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.  

10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją 

korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się 

z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij 

wiadomość do zamawiającego”).  

Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana 

pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony 

w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

11. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące 

w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz 

innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu 

platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie 

internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.  

12. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne 

z “obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 

w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”. 

13. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym 

wskazaniem na .pdf 

14. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego 

z formatów: 

a) .zip  

b) .7Z 

15. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp 

.numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 

16. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem 

zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych 

w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB. 

17. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, 

zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę 

na format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.  

18. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. 

Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem 

podpisywanym. 

19. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy 

tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym 

i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.  

20. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość 

prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

21. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl przy użyciu formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, 

nie za pośrednictwem adresu email. 

22. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 

23. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia 

przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem 

składania ofert/wniosków. 

24. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.   

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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25. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego 

ze skompresowanych plików.  

26. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 

27. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich 

podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików 

co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 

 

ROZDZIAŁ VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ORAZ ZABEZPIECZNIENIA 

NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

I Wadium  

1) Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie:                      

a) 70 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) – dla części I, 

b) 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) – dla części II, 

2) Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach określonych w art. 97 ust. 7 p.z.p. 

3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:  

Bank Pekao S.A. I/O w Kamieniu Pomorskim 

nr konta 18 1240 3868 1111 0000 4093 6541 

Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: „Budowa kompostowni osadów ściekowych i 

odpadów zielonych” 

4) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, do oferty należy dołączyć kopię dokumentu 

przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

5) Wadium zostanie zwrócone w sytuacji i na zasadach określonych w art. 98 p.z.p. 

6) W ofercie należy wpisać nr konta, na które Zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć 

do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę. 

7) Zamawiający zatrzyma wadium, gdy zajdą przesłanki, o których mowa w art. 98 ust. 6 p.z.p. 

8) Zamawiający  będzie żądał ponownego wniesienia  wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. Wykonawca będzie zobowiązany wnieść wadium w terminie określonym przez 

Zamawiającego 

9) Jeżeli wadium wnoszone jest w formie gwarancji lub poręczeń Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Gwarancja lub 

poręczenie musi obejmować cały okres związania z ofertą i spełniać co najmniej poniższe 

wymagania: 

a) musi obejmować  odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium 

przez Wykonawcę określone w p.z.p.,  

b) z jej treści powinno wynikać jednoznacznie zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej 

kwoty wadium,  

c) powinno być nieodwołane i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądania; 

d) termin obowiązania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania 

ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 

e) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer 

przedmiotowego postępowania 

f) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Gmina Dziwnów z siedzibą w Dziwnowie 

przy ul. Szosowej 5.  

g) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 

p.z.p.), Zamawiający wymaga, aby poręczenie i gwarancji obejmowała swą treścią 

wszystkich Wykonawców (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) lub aby 

z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia (konsorcjum);  

10) W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym, jest  aby formy 

te obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium, muszą 

zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu 

do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. Wadium wniesione w formie gwarancji 

(bankowej lub ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione 
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w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być  

utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć  się klauzula stanowiąca, iż wszelkie 

spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji 

sądów polskich chyba, że coś innego wnika z przepisów prawa.  

11) Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma 

wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium 

w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.  

 

VII ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy, w wysokości 5% całkowitej ceny 

podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczanie może być wnoszone zgodnie z wyborem Wykonawcy, w jednej lub w kilku 

następujących formach, wskazanych w art. 450 p.z.p.: 

1) pieniądzu – wypłata na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Pekao S.A. I/O w Kamieniu 

Pomorskim nr konta 18 1240 3868 1111 0000 4093 6541  

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

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

3. Wnoszący zabezpieczenie w pieniądzu zobowiązany jest na dokumencie wpłaty podać numer 

NIP wnoszącego. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń 

międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.  

4. Zabezpieczanie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wnikającymi 

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o ewentualne 

koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 

na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.  

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca, za zgodą Zamawiającego, może dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 2 pkt 1 – 5. Zmiana formy 

zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 

wysokości 

6. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w następujący sposób: 

a) 70% wartości po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiekt lub przyjęcia 

przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o zakończeniu 

budowy oraz bezusterkowym odbiorze przez Zamawiającego (w tym dokonania 

odbiorów przez stosowne służby). 

b) 30% nie później niż w 15 dniu po upływie okresu Gwarancji określonej w ofercie 

Wykonawcy.   

 

ROZDZIAŁ VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.  

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania 

ofert. 

3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu składania 

ofert termin związania ofertą wskazany w ust. 1 niniejszego rozdziału Zamawiający przed 

upływem terminu związania ofertę zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu 

związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody 

na przedłużenie terminu związania ofertą. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą nie powoduje utraty wadium.    
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4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, 

o którym mowa w ust. 3, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie 

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

 

ROZDZIAŁ IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

1. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym 

oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem V SWZ. 

2. Wykonawca sporządza jedną ofertę zgodnie z wymaganiami SWZ. 

3. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane 

elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem.  

4. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych 

na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawca składa bezpośrednio 

na dokumencie, który następnie przesyła do systemu. 

5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 

dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie 

elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem. 

6. Oferta powinna być: 

a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, 

b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl, 

c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione 

7. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików 

muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji 

elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym 

(eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. 

8. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga 

dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu 

w formacie XAdES. 

9. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli 

wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, 

iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu 

składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej 

tajemnicę przedsiębiorstwa. 

10. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu składania 

ofert wycofać ofertę lub wniosek za pośrednictwem Formularza składania oferty lub wniosku. 

Z uwagi na to, że oferta lub wniosek wykonawcy są zaszyfrowane nie można ich edytować. Przez 

zmianę oferty lub wniosku rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej, jednak 

należy to zrobić przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu.  

11. Sposób dokonywania wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie 

internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.  

12. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty 

zawierającej propozycje wariantowe podlegać będą odrzuceniu. 

13. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby zrealizować 

zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 

14. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba 

że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym 

języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski. 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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15. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego 

skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem 

oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę 

ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach 

lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę. 

16. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku 

to maksymalnie 500 MB. 

17. Na ofertę składają się następujące dokumenty:  

a) Formularz ofertowy przygotowany wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ podpisany 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub opatrzony podpisem zaufanym czy podpisem 

osobistym,  

b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ podpisany kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub opatrzony podpisem zaufanym czy podpisem osobistym, 

c) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy 

składającego ofertę – jeżeli dotyczy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ,  

d) Odpis lub informacje z Krajowego Rejestru sądowego lub z Centralnej Ewidencji Informacji 

o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporządzonych nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem oferty jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru lub ewidencji; 

e) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 

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

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie 

do dysponowania tymi osobami –  załącznik nr 6 do SWZ, 

f) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 

wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały 

wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały 

wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – załącznik nr 7 do SWZ, 

Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest 

podpisywana przez pełnomocników.  

g) W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której 

będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony 

do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
 

ROZDZIAŁ X.  TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

Miejsce i termin składania ofert  

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl                           

pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/dziwnow w myśl Ustawy Pzp na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania do dnia 17 sierpnia 2022 roku do godziny 12:00. 

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 

3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia  wszystkich wymaganych 

załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/dziwnow
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4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem 

kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty 

za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio 

na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie 

podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz 

ust.2  Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz 

oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci 

lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku 

składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, 

że oferta została zaszyfrowana i złożona. 

6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje 

się na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

Otwarcie ofert 

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert. 

2. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego 

systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 

zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

4.  Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji 

,,Komunikaty” . 

6.  W przypadku ofert, które podlegają negocjacjom, zamawiający udostępnia informacje, o których 

mowa w ust. 5 pkt 2, niezwłocznie po otwarciu ofert ostatecznych albo unieważnieniu 

postępowania. 

Zgodnie z Ustawą Pzp Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia 

ofert w sposób jawny z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia 

za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line a ma jedynie takie 

uprawnienie. 

 

ROZDZIAŁ XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Cena ofert jest ceną ostateczną, niepodlegające negocjacji, musi więc zawierać wszystkie koszty 

związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty związane z wykonywaniem 

przez osoby trzecie obowiązków należących do Wykonawcy. Cena ofert będzie służyć 

do porównania złożonych ofert i do rozliczeń w trakcie realizacji zamówienia.  

2. Cenę ofertową stanowić będzie łączną kwota wynagrodzenia brutto za wykonanie całości  

przedmiotu zamówienia publicznego, wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością 

do dwóch miejsc  po przecinku (cyfrowo i słownie), wyliczoną i wskazaną  przez Wykonawcę na 

druku stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.  

3. Cena ofertowa winna być obliczona przy zachowaniu zasad staranności, wiedzy technicznej, 

w oparciu o niniejszą SWZ.  

http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
http://platformazakupowa.pl/
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4. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza 

SWZ dokonywane będą w polskich złotych „PLN”.  

5. Cena ofertowa  winna obejmować wszystkie koszty przewidziane do poniesienia przez 

Wykonawcę  niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z opisem  przedmiotu 

zamówienia i wzorem  umowy, a także uwzględniające wszystkie obowiązujące w Polsce 

podatki, łącznie z podatkiem VAT oraz wszelkie inne opłaty związane z wykonywaniem 

przedmiotu zamówienia  

6. Określony w SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi podstawę do obliczenia 

ceny oferty i określenia kwoty wynagrodzenia za wykonanie umowy. 

7. Do wyliczenia poszczególnych cen i wartości brutto, Wykonawca zastosuje właściwą stawkę 

podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości procentowej obowiązującej w dniu wszczęcia 

postępowania. 

 

ROZDZIAŁ XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Zamawiający uzna ofertę za spełniającą wymagania i przyjmie do oceny jeżeli: 

1) oferta spełnia wymagania określone niniejszym SWZ, 

2) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie, 

3) wniesiono poprawnie wadium, 

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi 

podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych 

warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium. 

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów 

ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie 

do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych 

kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt). Za najkorzystniejszą zostanie 

uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria 

przedstawione w tabeli:  

 

Przez CENĘ rozumie się zaoferowaną przez Wykonawcę cenę brutto, podaną w formularzu 

ofertowym. 

Przez GWARANCJĘ rozumie się zaoferowany przez Wykonawcę okres w ramach którego 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać wady, podany w formularzu ofertowym. 

 

3.1. CZĘŚĆ I. Budowa systemu kompostowni osadów ściekowych oraz odpadów zielonych 

 

W kryterium „CENA” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: 

                       najniższa cena ofertowa brutto    

                    -----------------------------------------------    x 100 pkt x 60%  =  liczba punktów   

                        cena brutto oferty ocenianej 

 

W kryterium „GWARANCJA” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: 

      Okres gwarancji zaoferowanej przez Wykonawcę    

      -----------------------------------------------------------------------   x 100 pkt x 40% = liczba punktów  

                                         72 miesięcy 

 

UWAGA!!! Zamawiający wprowadza ograniczenie w kryterium oceny ofert: 

Najkrótszy możliwy okres Gwarancji udzielonej przez Wykonawcę to 36 m-cy. Zadeklarowanie 

Nazwa kryterium Waga 

CENA 60% 

GWARANCJA 40% 
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okresu gwarancji krótszego niż 36 m-cy będzie skutkowało odrzuceniem oferty złożonej 

przez Oferenta. Optymalny okres gwarancji wynosi 72 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez 

Wykonawcę okresu Gwarancji  dłuższego niż optymalny, Wykonawca otrzyma taką samą liczbę 

punktów, jaką otrzymałby w przypadku zaoferowania terminu optymalnego. 

 

3.2. CZĘŚĆ II. Dostawa sprzętu do obsługi kompostownika 

 

W kryterium „CENA” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: 

                       najniższa cena ofertowa brutto    

                    -----------------------------------------------    x 100 pkt x 60%  =  liczba punktów   

                        cena brutto oferty ocenianej 

 

W kryterium „GWARANCJA” ocena ofert zostanie dokonana przy wskazaniu przez Wykonawcę 

formularzu ofertowym okresu gwarancji: 

przy czym za minimalny okres gwarancji tj 12 miesięcy – wykonawca otrzyma 4 pkt; 

za każdy następny miesiąc gwarancji powyżej 12 miesięcy Wykonawca otrzymuje 1 pkt nie 

więcej niż za gwarancję na okres 48 miesięcy – 40 pkt. 

 

UWAGA!!! Zamawiający wprowadza ograniczenie w kryterium oceny ofert: 

Najkrótszy możliwy okres Gwarancji udzielonej przez Wykonawcę to 12 m-cy. Zadeklarowanie 

okresu gwarancji krótszego niż 12 m-cy będzie skutkowało odrzuceniem oferty złożonej 

przez Oferenta. Optymalny okres gwarancji wynosi 48 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez 

Wykonawcę okresu Gwarancji dłuższego niż optymalny, Wykonawca otrzyma taką samą liczbę 

punktów, jaką otrzymałby w przypadku zaoferowania terminu optymalnego. 

 

4. Zgodnie z art. 248 p.z.p. jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie 

lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli 

zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, 

którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych, które zawierają nową cena lub koszt. 

5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach – art. 251 p.z.p. 

6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 226 ust. 1 p.z.p.. 

7. Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli 

oferty. Powiadomienie odpowiadać będzie wymogom określonym w art. 253 Pzp.  

 

 

ROZDZIAŁ XIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY – OGÓLNE WARUNKI UMOWY 

1. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego zostały przedstawione w załączniku nr 8 A i B do SWZ – Projekt 

umowy. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień treści zawartej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Szczegółowy opis warunków dokonania takich zmian znajduje się                   

w Projekcie Umowy stanowiącym załącznik nr 8 A i B do SWZ.  

3. O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę 

odrębnym pismem. 

4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 

5 dni od dnia przesłania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zawiadomienia 

o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 

o którym mowa w ust. 4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną 

ofertę.  
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6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  

7. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

na warunkach określonych w Projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 8 A i B do SWZ. 

Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.  

8. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie.  

9. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej 

oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 – 455 Pzp oraz wskazanym w Projekcie umowy, 

stanowiącym załącznik nr 8 A i B do SWZ.  

10. Zmiana umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.  

11. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania 

i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić 

postępowanie.  

 

ROZDZIAŁ XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Badanie oferty jest poufne. Informacje związane z przebiegiem badania, oceny i porównania 

treści złożonych ofert nie mogą zostać ujawnione, za wyjątkiem zamieszczanych w protokole. 

O wyniku postępowania Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, 

którzy ubiegali się o udzielnie zamówienia. Zawiadomienie o wyborze oferty skierowane 

do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, będzie zawierać dodatkowo wskazanie terminu 

zawarcia umowy. Cena oferty w tym przypadku będzie ceną umowy. Wynik postępowania 

zostanie opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego 

https://platformazakupowa.pl/pn/dziwnow.  
2. Niezwłocznie po zwarciu umowy Zamawiający opublikuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

na portalu Urzędu Zamówień Publicznych. Tekst ogłoszenia zostanie także umieszczony 

na stronie internetowej Zamawiającego.  

3. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 

w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania  zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 

o którym mowa w ust. 4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie 

podstawowym złożono tylko jedną ofertę.  

5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę Wykonawców.  

 

ROZDZIAŁ XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA 

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów p.z.p., 

przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX p.z.p. (art. 505–590). 

https://platformazakupowa.pl/pn/dziwnow
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