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Na tej stronie znajdują się wewnętrzne uzgodnienia Zamawiającego 
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 CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW  

 
1. Informacja o Zamawiającym 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o.  

Adres: ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa  

Tel: (22) 888-20-40 /  862-74-65 

fax: (22) 888-20-48 

e-mail: bzp@mpo.com.pl; 

godziny urzędowania: 7:00 – 15:00 

 

2. Tryb postępowania 

1) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn zm.). 

 

3. Informacje uzupełniające 

1) Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej specyfikacji przeznaczone są wyłącznie  

w celu przygotowania oferty. 

2) Ilekroć w SIWZ zastosowane jest pojęcie "ustawa", bez bliższego określenia, o jaką ustawę 

chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn zm.). 

3) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących  

po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, 

przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu,  

w szczególności kosztów przygotowania oferty.  

4) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione 

w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 albo 2 ustawy. O fakcie unieważnienia 

postępowania, Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy 

ubiegali się o udzielenie zamówienia publicznego.  

5) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed 

upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.  

6) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających na przedmiot 

zamówienia określony w części II SIWZ. 

7) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru oferty 

najkorzystniejszej. 

8) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

4. Sposób porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami 

1) SIWZ zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:  

www.mpo.com.pl. Wszelkie ewentualne wyjaśnienia treści SIWZ, jej modyfikacje, 

przesunięcia terminów składania i otwarcia ofert, zawiadomienie o wyniku postępowania 

również będą publikowane na w/w stronie internetowej i będą one wiążące dla 
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Wykonawców. Data publikacji powyższych informacji pod podanym adresem jest datą 

rozpoczynającą bieg terminów na składanie odwołań.  

2) Pytania dotyczące SIWZ, informacje i zawiadomienia należy kierować do Zamawiającego 

drogą pisemną bądź faxem bądź drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jedynym adresem 

poczty elektronicznej służącym do korespondencji w sprawie prowadzonego postępowania 

jest: bzp@mpo.com.pl. Wszelkie informacje i zawiadomienia będą kierowane  

do Wykonawców faxem lub drogą elektroniczną. 

3) Zamawiający przekaże zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą 

elektroniczną lub faxem. 

4) Bezwzględnie obowiązującą formą w zakresie składania ofert jest forma pisemna. 

W przypadku uzupełniania dokumentów w trybie art. 26 ust 3 ustawy, dokumenty te winny 

być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

5) W przypadku udzielania Zamawiającemu wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, 

Zamawiający, celem przyspieszenia procedury przetargowej, dopuszcza porozumiewanie 

się z Wykonawcami w tym zakresie faxem bądź drogą elektroniczną z zastrzeżeniem,  

że jeśli przesłane wyjaśnienia dostarczone zostaną faxem lub drogą elektroniczna i będą 

budziły jakiekolwiek wątpliwości Zamawiającego, zażąda on przedstawienia do wglądu 

oryginału w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od upływu terminu wyznaczonego  

na ich przekazanie.  

6) Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Monika 

Kuligowska–Parzydło - Główny Specjalista Biura Zakupów -– Samodzielne wieloosobowe 

stanowisko ds. udzielania zamówień publicznych tel. (22) 862-74-65. 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu, jakie muszą spełniać Wykonawcy 

 

W celu zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia, 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał następujące warunki:  

 

1) Warunki ogólne: 

a) Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne  

na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 

b) W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, warunki określone w pkt. a) 

musi spełniać każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę. 

c) Wykonawca musi spełniać wymagania określone w niniejszej SIWZ. 

d) Wykonawca musi wnieść wadium w wymaganym terminie, wysokości i formie. 

 

2) Warunki szczegółowe 

a) Wykonawca musi spełniać wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy w zakresie 

niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia.  

b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał wiedzę i doświadczenie w realizacji 

kontraktów rodzajowo porównywalnych z przedmiotem zamówienia w zakresie dostaw 

wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Dlatego 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał główne zrealizowane dostawy 

polegające na dostawie technologii, materiałów i urządzeń do tlenowej stabilizacji  

w pryzmach frakcji ulegającej biodegradacji wysortowanej ze zmieszanych odpadów 
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komunalnych, w tym minimum 2 o wartości nie mniejszej niż 2.500.000,00 zł netto 

każda. 

c) Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa powyżej 

(w pkt. a, b) może polegać odpowiednio na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 

technicznym, potencjale kadrowym lub zdolnościach finansowych innych podmiotów 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.  

 

3) Podwykonawstwo 

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcy lub 

podwykonawcom. 

 

Sposób dokonania oceny spełnienia warunków będzie polegał na ocenie treści dokumentów 

(zgodnie z pkt. 6 SIWZ), które poświadczają (lub nie poświadczają) spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu postawionych powyżej. 

 

6. Lista wymaganych dokumentów  

 

W TROSCE O ŚRODOWISKO NATURALNE PROSIMY NIE DOŁĄCZAĆ DO OFERTY ŻADNYCH INNYCH 

DOKUMENTÓW POZA WYMIENIONYMI W PKT 6 SIWZ, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZY TO NP. 

PARAFOWANEJ UMOWY. 

 

Oferta musi zawierać następujące dokumenty lub oświadczenia: 

1) Wypełniony formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami (według załączonego wzoru  

w części III Specyfikacji). 

2) Wypełniony formularz cenowy (według załączonego wzoru w części IV Specyfikacji). 

3) Dowód wniesienia / wpłacenia wadium. 

4) Pełnomocnictwa zgodnie z zapisami pkt. 7 ppkt. 1 i 2 SIWZ oraz pkt. 8 ppkt. 7 SIWZ. 

 

Wymagane dokumenty wymienione poniżej powinny być przedstawione w formie oryginału lub 

kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania 

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

polski.  

 

Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania do oferty muszą zostać 

dołączone następujące dokumenty: 

5) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, którego wzór 

stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 

6) Informacja o przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dn. 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.) wraz  

z listą podmiotów należących do tej samej co Wykonawca grupy kapitałowej lub informacja 

o tym, że Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej. Wzór informacji w sprawie 

przynależności do grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 

7) 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, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
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8) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega 

z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 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 przez upływem terminu składania ofert. 

9) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  

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. 

10) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 4-8 oraz pkt 10-11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 

11) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt. 9 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółek 

cywilnych). 

 

Jeśli w przypadku Wykonawców mających siedzibę na terytorium RP, osoby, o których mowa  

w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 oraz 10 i 11 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium RP, 

Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo 

administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 oraz 10 i 11 ustawy wystawione nie wcześniej niż  

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku , gdy w miejscu 

zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub 

przed notariuszem. 

 

Wykonawcy zagraniczni zamiast dokumentów wskazanych: 

• w ppkt. 7, 8, 9 i 11 - składają odpowiedni dokument lub dokumenty wystawione 

w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 

że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie orzeczono wobec niego 

zakazu ubiegania się o zamówienie, 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; 

• w ppkt. 10 – składają zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego 

miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 

zgodnym z art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 oraz pkt. 10 i 11 ustawy. 

 

W przypadku, gdy w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się wskazanych wyżej, zastępuje się  

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

do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, 
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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. 

 

Aktualność wszystkich w/w dokumentów określona jest analogicznie do dokumentów 

o podobnej treści wydawanych przez odpowiednie urzędy na terenie RP. 

 

Celem zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia oraz oceny 

spełnienia warunków szczegółowych do oferty muszą zostać dołączone następujące dokumenty: 

12) Oświadczenie potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków określonych 

w art. 22 ust. 1 ustawy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.  

13) Wykaz głównych dostaw polegających na dostawie technologii, materiałów i urządzeń  

do tlenowej stabilizacji w pryzmach frakcji ulegającej biodegradacji wysortowanej  

ze zmieszanych odpadów komunalnych, w tym minimum 2 o wartości nie mniejszej niż 

2.500.000,00 zł netto każda, wykonanych 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 podmiotów, na rzecz 

których dostawy zostały wykonane wraz dowodami potwierdzającymi, że dostawy te zostały 

wykonane należycie. Zamawiający wymaga, aby wśród głównych dostaw wykazanych  

w wykazie znalazły się te potwierdzające spełnienie warunku postawionego w pkt. 5 ppkt. 2 

b) SIWZ. Zamawiający wymaga, aby dowody potwierdzające należyte wykonanie dostaw 

odnosiły się wprost do dostaw wymienionych w wykazie. (Wzór oświadczenia 

potwierdzającego spełnienie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia 

zawodowego stanowi załącznik nr 4 do SIWZ).  

Dowodami, o których mowa w ppkt. 13 są: 

a) poświadczenie wydane przez podmiot, na rzecz którego wykonywany był kontrakt; 

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

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

powyżej – w takiej sytuacji Zamawiający wymaga dołączenia do oferty wyczerpującego 

wyjaśnienia okoliczności uniemożliwiających uzyskanie poświadczenia. 

14) Pisemne zobowiązanie podmiotów (wyłącznie oryginał), na które Wykonawca się powołuje 

do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonaniu zamówienia (dla sytuacji, o których mowa w pkt. 5 ppkt. 2 c SIWZ). 

Zamawiający wymaga, aby przedłożone zobowiązanie zawierało wyraźne doprecyzowanie 

jakie zasoby będą przedmiotem udostępnienia, przez kogo zostaną one udostępnione i na 

czyją rzecz, oraz na jaki czasokres – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.  

15) Pisemna informacja dotycząca potencjału podmiotu trzeciego, na który powołuje się 

Wykonawca, pozwalająca na dokonanie oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tym 

podmiotem gwarantuje rzeczywisty dostęp do jego zasobów (dla sytuacji, o których mowa 

w pkt 5 ppkt. 2 c SIWZ). Zamawiający wymaga, aby informacja zawierała w szczególności:  

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia, 

c) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 

d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 
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Celem potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego do oferty muszą zostać dołączone następujące dokumenty: Nie dotyczy. 

 

7. Zasady udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie 

1) Wykonawcy ubiegający się wspólnie (konsorcja i spółki cywilne) o udzielenie zamówienia 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

2) Pełnomocnictwo musi zawierać pełną nazwę wszystkich uczestników konsorcjum  

(lub imiona i nazwiska wszystkich wspólników spółki cywilnej) oraz musi być podpisane 

przez wszystkich wymienionych uczestników zgodnie z zasadami reprezentacji. 

3) Wykonawcy, o których mowa w ppkt. 1, składają jedną ofertę, przy czym:  

a) oświadczenie (wskazane w pkt. 6 ppkt. 5 i 6 SIWZ) składa oddzielnie każdy uczestnik 

konsorcjum i każdy wspólnik spółki cywilnej, 

b) wymagane dokumenty lub oświadczenia wskazane w pkt. 6 ppkt. 7-11 SIWZ składa 

oddzielnie każdy uczestnik konsorcjum i każdy wspólnik spółki cywilnej,  

z zastrzeżeniem, że w przypadku spółek cywilnych zaświadczenie wskazane w pkt. 6 

ppkt. 9 musi zostać wystawione także na spółkę, 

c) oświadczenie (wskazane w pkt. 6 ppkt. 12 SIWZ) składają wspólnie wszyscy uczestnicy 

konsorcjum oraz wspólnicy spółki cywilnej, 

d) pozostałe dokumenty (wskazane w pkt. 6 ppkt. 1, 2, 3, 4, 13-15) składają wspólnie 

wszyscy uczestnicy konsorcjum oraz wspólnicy spółki cywilnej. 

4) Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie 

żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawienia umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

8. Opis sposobu przygotowania oferty 

1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia. 

3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty równoważnej. 

5) Oferta musi być napisana w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną trwałą 

i czytelną techniką, z tym, że oferty pisane ręcznie muszą być wypełnione drukowanymi 

literami i nie mogą one budzić wątpliwości co do jej treści. 

6) Wymaga się, by Formularz oferty, wszystkie oświadczenia i Formularz cenowy były 

podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy. 

7) Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione  

do reprezentowania Wykonawcy, wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji 

działalności gospodarczej bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć  

do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę 

udzielającą pełnomocnictwa lub poświadczone notarialnie, potwierdzające aktualne 

umocowania do działań w imieniu Wykonawcy. 

8) Poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być dokonane w sposób czytelny i dodatkowo 

opatrzone parafą osoby lub osób uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy. 

9) Ustala się, że termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg tego terminu rozpoczyna się 

wraz z upływem wyznaczonego terminu na składanie ofert. 
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10) Wykonawca może zastrzec w ofercie lub odrębnym pismem (nie później niż w terminie 

składania ofert) informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  

(Dz. U. nr 47, poz. 211 z późn. zm.), których Zamawiający nie może ujawnić. 

11) Wykonawca nie może zastrzec informacji, dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu 

Wykonawcy, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 

gwarancji i warunków płatności o ile takie występują w złożonej ofercie. 

 

9. Zmiana i wycofanie oferty 

1) Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia przed 

wyznaczonym terminem składania ofert określonym w pkt. 13 SIWZ. 

2) Powiadomienia o zmianie muszą być przygotowane, oznaczone i dostarczone zgodnie 

z pkt. 13 SIWZ i dodatkowo opisane „Zmiana”.  

3) Powiadomienia o wycofaniu oferty powinno być złożone w formie pisemnej i zawierać 

nazwę postępowania wraz z numerem wpływu zgodnym z otrzymanym potwierdzeniem,  

o którym mowa w pkt. 13 ppkt. 5. 

4) Żadna z ofert nie może być zmieniona po upływie wyznaczonego terminu składania ofert.  

 

10. Opis sposobu obliczania ceny oferty 

1) Nie dopuszcza się rozliczeń w walucie innej niż PLN.  

2) Poszczególne ceny jednostkowe oraz całkowita wartość zamówienia powinny być wyrażone 

w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z art. 31 ustawy  

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2) oraz 

zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. 1994 r. nr 84 

poz. 386).  

3) W związku z powyższym Wykonawca uzupełniając Formularz cenowy powinien zgodnie  

z § 5 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. z 2011 r., Nr 68, poz. 360 z późn. 

zm.) wykazane kwoty zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej  

0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza w górę.   

4) Wartość oferty określona przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie koszty związane  

z realizacja przedmiotu zamówieni tj. niezbędne do prawidłowego działania systemu,  

w tym w szczególności: koszt dostawy materiałów i urządzeń systemu tlenowej stabilizacji 

na adres wskazany przez Zamawiającego, montażu i uruchomienia, prób rozruchowych, 

napraw i przeglądów w okresie gwarancji, ubezpieczeń, przeszkolenie personelu 

Zamawiającego w zakresie obsługi i właściwej eksploatacji oraz serwisu i konserwacji sytemu, 

opłat celnych i podatkowych, oraz wszelkich innych kosztów Wykonawcy oraz uwzględniać 

ewentualne upusty i rabaty.  

5) Za poprawny przyjmuje się następujący sposób obliczania w Formularzu cenowym wartości 

dostawy (w szczególności podatku od towarów i usług): 

W tabeli 1: 

a) krok 1: podanie ceny jednostkowej netto; 

b) krok 2: obliczenie wartości netto w każdej pozycji asortymentu (w każdym wierszu) 

poprzez przemnożenie ilości jednostek miary przez cenę jednostkową podaną w kroku 1; 

c) krok 3: podanie odpowiedniej stawki VAT (w %) dla poszczególnych pozycji asortymentu; 

d) krok 4: obliczenie całkowitej wartości netto poprzez zsumowanie wartości obliczonych  

w kroku 2; 
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W tabeli 2: 

e) krok 5: zsumowanie wartości netto obliczonych w kroku 2 dla asortymentów  

wg poszczególnych stawek VAT; 

f) krok 6: obliczenie wartości brutto dla danych stawek podatku VAT; 

g) krok 7: obliczenie całkowitej wartości brutto poprzez zsumowanie wartości obliczonych  

w kroku 6; 

h) krok 8: obliczenie całkowitego należnego podatku VAT poprzez odjęcie od całkowitej 

wartości brutto (poz. SUMA BRUTTO) całkowitej wartości netto (poz. SUMA NETTO). 

 

11. Forma i zasady wniesienia, zwrotu i utraty wadium 

1) Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany (przed upływem terminu składania 

ofert) wnieść wadium w wysokości 35.650,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy sześćset 

pięćdziesiąt złotych). 

2) Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości skutkuje 

wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

3) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  

a) pieniądzu (wyłącznie przelew bankowy), 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że  poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

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

jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 42 poz. 275, z późn. zm.). 

4) Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy: 

 

mBank S.A. 

Nr konta: 31 1140 1010 0000 3848 6000 1019 

z dopiskiem „przetarg nieograniczony – ZBZ-ZZP-390-38/14” 

 

Nie dopuszcza się wpłaty wadium w kasie Zamawiającego. 

 

Wadium wnoszone w pieniądzu uznaje się za skutecznie wniesione z chwilą uznania 

rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

5) Dokument wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej powinien 

zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w okolicznościach, o których mowa 

w ppkt. 6 (poniżej), w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie 

Zamawiającego. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, 

poczynając od daty składania ofert. 

6) Zamawiający zatrzyma wadium (wraz z odsetkami), jeśli Wykonawca w odpowiedzi  

na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złoży dokumentów  

lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba,  

że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, zaś w odniesieniu  

do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jeśli Wykonawca ten: 
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a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie, 

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

 

12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1) Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest 

do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 4 % ceny oferty 

brutto. 

2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru 

Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:  

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

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

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

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

Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 42 poz. 275, z późn. zm.). 

3) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca najpóźniej przed podpisaniem 

umowy, przelewem na rachunek bankowy: 

 

mBank S.A. 

Nr konta: 31 1140 1010 0000 3848 6000 1019 

z dopiskiem: „WDR/WRI/ZBZ-ZZP-390-38/14”, a kopię dokumentu potwierdzającego 

wpłatę należy złożyć w Biurze Zakupów (pok. 11) Zamawiającego. Zabezpieczenie 

wnoszone w pieniądzu uznaje się za skutecznie wniesione z chwilą uznania rachunku 

Zamawiającego. 

4) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pozostałych dopuszczalnych formach określonych 

w ppkt. 2) lit. b-e, dokument zabezpieczenia należy złożyć w siedzibie Zamawiającego  

w Warszawie przy ul. Obozowej 43, pok. 11.  

5) Dopuszcza się (za zgodą Wykonawcy) zaliczenie wadium wpłaconego w formie pieniądza 

jako pokrycie części wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

6) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie  

30 dni od daty wykonania całości zamówienia i uznania go przez Zamawiającego  

za należycie wykonane albo zostanie zatrzymane w całości lub odpowiedniej części gdy 

Zamawiający wniesie zastrzeżenie co do należytego wykonania umowy. 

7) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formach innych niż w pieniądzu, 

z dokumentu gwarancyjnego winno wynikać jednoznacznie: 

a) gwarantowanie wypłat należności z ustanowionego zabezpieczenia w sposób 

nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego, 

b) gwarantowanie wypłat zgodnie z ppkt. 6 i 7. 
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13. Składanie ofert 

1) Oferty powinny być oprawione w sposób uniemożliwiający ich przypadkowe rozpięcie lub 

zgubienie którejkolwiek ze stron. Oferty należy składać w nieprzejrzystych i szczelnie 

zamkniętych kopertach, zapieczętowanych w sposób gwarantujący, do terminu otwarcia 

ofert, zachowanie poufności, co do treści samej oferty. 

2) Koperta lub opakowanie zewnętrzne winno być oznaczone: 

 

Nazwa (firma) Wykonawcy 

Adres Wykonawcy 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania  
w m. st. Warszawie Sp. z o.o. 
ul. Obozowa 43 
01-161 Warszawa  
Biuro Zakupów pok. 9 

 

OFERTA 

Przetarg nieograniczony 
„Dostawa materiałów do rozbudowy systemu tlenowej stabilizacji  w bioreaktorach pryzmowych 

frakcji ulegającej biodegradacji wysortowanej ze zmieszanych odpadów komunalnych w Zakładzie 
Unieszkodliwiania Odpadów "Kampinoska" (OUZ 1) przy ul. Kampinoskiej 1 w Warszawie” 

 
Nie otwierać przed dniem ………………2014 r., godz. …………… 

 

 

3) W przypadku, gdy oferta nie jest składana osobiście przez Wykonawcę  

np. za pośrednictwem kuriera, pocztexu, listownie) wymagane jest bezwzględnie, aby 

oferta była zapakowana w dwie koperty, przy czym na kopercie zewnętrznej musi zostać 

podany co najmniej numer postępowania: ZBZ-ZZP-390-38/14. Jest to warunek konieczny 

dla zapewnienia nienaruszalności oferty do upływu terminu otwarcia ofert. 

4) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Obozowa 43 

w Biurze Zakupów pok. 11, w terminie do dnia 24.09.2014 r., do godz. 09:00 

5) Każdy Wykonawca składający ofertę osobiście otrzyma od Zamawiającego pisemne 

potwierdzenie z numerem wpływu odnotowanym także na kopercie oferty. Oferty złożone 

osobiście lub nadsyłane do Zamawiającego za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty 

kurierskiej, które wpłyną do Zamawiającego po terminie składania ofert, będą odsyłane bez 

otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 

6) Oferty złożone w inny sposób niż określony w pkt. 13 nie będą rozpatrywane. 

 

14. Otwarcie ofert 

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert, o godz. 09:15  

w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Obozowa 43. 

 

15. Kryteria i zasady oceny ofert  

1) Ocenie będą podlegały tylko oferty Wykonawców niewykluczonych i nieodrzucone.  

2) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

 

Kryterium wyboru Znaczenie 

Cena oferty 100 % 
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Ocena ofert dokonana zostanie w następujący sposób: 

w zakresie kryterium „cena oferty” –  zostaną przyznane punkty wg następującego wzoru: 

 

C min 

C = --------------------- x 100 pkt x 100 % 

C of 

gdzie: 

C- wartość punktowa kryterium ceny  

C min – najniższa cena spośród wszystkich ofert 

Cof – cena podana w badanej ofercie 

 

3) Dla celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny, w przypadku złożenia oferty przez 

podmiot zagraniczny: 

a) z krajów Unii Europejskiej, Zamawiający doliczy do ceny ofertowej Wykonawcy różnicę  

w kwocie należnego podatku VAT, obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji 

umowy, 

b) z państw trzecich, Zamawiający doliczy do ceny ofertowej Wykonawcy różnicę 

w kwocie należnego podatku VAT, obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji 

umowy oraz cło. 

4) Do porównania ofert pod uwagę będzie brana łączna wartość brutto zamówienia wynikająca 

z Formularza cenowego. 

5) Oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie wybrana przez Zamawiającego 

i uznana za najkorzystniejszą. 

 

16. Zawarcie umowy 

1) Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia 

publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione 

wymagania oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza.  

2) Umowy są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach  

o dostępie do informacji publicznej. 

3) Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie zgodnym z art. 94 ustawy. Umowa 

zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego w Biurze Zakupów pok. 11. O dokładnym 

terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego Wykonawcę.  

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów przewidzianych na realizację 

zamówienia w przypadku przedłużania się procedury przetargowej z powodów formalnych. 

Wówczas terminy przewidziane w Części II SIWZ tj. Opisie przedmiotu zamówienia zostaną 

odpowiednio skorygowane w umowie zawieranej w wyniku udzielenia zamówienia. 

5) Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą może zmienić dane  

do umowy zawarte w pkt. 12 Formularza ofertowego w ciągu 2 dni od otrzymania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

6) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. Za uchylanie się od zawarcia umowy 

Zamawiający uzna w szczególności następujące sytuacje: 

a) dwukrotne niestawienie się w wyznaczonym terminie do podpisania umowy; 
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b) niewniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy – w przypadku wnoszenia 

zabezpieczenia w formie innej niż pieniądza, Zamawiający zaleca wcześniejsze 

dostarczenie kopii lub skanu gwarancji w terminie umożliwiającym wcześniejszą 

weryfikację przez Zamawiającego zgodności dokumentu z wymaganiami; 

c) nieprzyjęcie do wiadomości, że podpisanie umowy będzie miało miejsce 

w siedzibie Zamawiającego. 

7) W przypadku, gdy wybraną ofertę, złożyła spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

a wartość oferty dwukrotnie przewyższa wartość kapitału zakładowego, wymagane jest 

przed podpisaniem umowy załączenie stosownego dokumentu wskazującego na wartość 

maksymalnych zobowiązań, jakie może zaciągnąć Wykonawca (uchwała wspólników lub 

umowa spółki) w trybie art. 230 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek 

handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami). 

 

17. Istotne postanowienia umowy 

1) Istotne postanowienia Umowy stanowią część V niniejszej SIWZ. Przyjęcie ich stanowi jeden 

z podstawowych warunków określonych przez Zamawiającego, zaś ich treść nie podlega 

negocjacjom.  

2) Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy będą możliwe jedynie w zakresie zmian 

przewidzianych w ppkt. 3 lub ogłoszeniu o zamówieniu i wyłącznie na warunkach tam 

określonych, z zastrzeżeniem, że zmiany te muszą być dokonane w formie pisemnego 

aneksu pod rygorem nieważności. 

3) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści zawartej umowy w zakresie cen 

określonych w Formularzu cenowym, tylko wówczas, gdy konieczność wprowadzenia takich 

zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, a związanych ze zmianą należności publiczno-prawnych w tym np. podatku VAT lub 

podatku akcyzowego, mających bezpośredni wpływ na cenę.  

 

Warunkiem wprowadzenia zmian, o których mowa w ppkt. 3 jest pisemny wniosek 

Wykonawcy w tej sprawie przekazany koordynatorowi realizacji umowy ze strony 

Zamawiającego wskazanemu w umowie. Wniosek ten musi zawierać co najmniej: 

o proponowaną treść zmian, 

o wyczerpujące wyjaśnienie okoliczności, które są podstawą ich wprowadzenia wraz  

z udowodnieniem, że zmian tych nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy. 

 

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

1) Wobec niezgodnych z prawem czynności podjętych przez Zamawiającego w toku 

postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do których 

jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść odwołanie. 

2) Odwołanie wnosi się w terminach określonych w ustawie do Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej. 

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

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
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określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. 

4) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 

orzeczenia. 

5) Wykonawca uczestniczący w postępowaniu może zgłosić przystąpienie do postępowania 

odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę,  

do której przystępuje oraz interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść tej strony.  

6) Zamawiający i odwołujący mogą zgłosić opozycję wobec przystąpienia innego wykonawcy 

nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. 

7) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

8) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

9) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis 

przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest 

równoważne z jej wniesieniem.  

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają 

zastosowanie przepisy ustawy oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 
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 CZĘŚĆ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

I. Wstęp 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do rozbudowy systemu tlenowej stabilizacji  
w bioreaktorach pryzmowych frakcji ulegającej biodegradacji wysortowanej ze zmieszanych 
odpadów komunalnych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów „Kampinoska” (OUZ 1)  
przy ul. Kampinoskiej 1 w Warszawie. 

Kod CPV: 19240000-0 Tkaniny specjalne 

39717100-2 Wentylatory 

42996600-0 Urządzenia natleniające 

42961000-0 System sterowania i kontroli 

51900000-1 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli. 

Zmieszane odpady komunalne przyjmowane do zakładu są rozdrabniane na rozdrabniarce, 
a następnie kierowane są do sit obrotowych o średnicy oczek 80 mm w celu mechanicznego 
rozdzielenia na dwie frakcje. Frakcja poniżej 80 mm kierowana jest do wstępnego przetwarzania 
w biostabilizatorach, a następnie za pomocą ładowarek czołowych z odpadów są formowane 
pojedyncze pryzmy. Proces tlenowej stabilizacji z intensywnym napowietrzaniem przebiega  
w pryzmach o długości 40 m i szerokości 8 m szczelnie przykrytych membraną półprzepuszczalną 
przez cały czas trwania procesu, odkrywanych tylko na czas przerzucania. Pryzmy usypywane są 
do wysokości od 2,7 do 3,00 m. Każdy bioreaktor pryzmowy jest wyposażony w trzy kanały 
odwadniająco napowietrzające. Odwodnienie włączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej 
zakładu ujmującej wody opadowe z placów kompostowych. Każdy bioreaktor napowietrzany jest 
za pomocą wentylatorów promieniowych o wydajności 51 m3/min, różnica ciśnień 3800Pa, moc 
silnika 3kW umieszczonych w obudowach ze stali nierdzewnej. Proces tlenowej stabilizacji 
przebiega na utwardzonych placach kompostowych. Przebieg procesu tlenowej stabilizacji 
kontrolowany i sterowany jest komputerowym systemem przy wykorzystaniu sondy temperatury. 
W ramach rozbudowy sytemu Zamawiający wykona przedłużenie istniejących 32 pól pryzmowych 
do 50 m oraz wykona 4 dodatkowe boksy żelbetowe do przetwarzania frakcji poniżej 80 mm 
obudowane trzema ścianami. Planowane są do wykonania boksy żelbetowe o następujących 
parametrach: 

• Długość pojedynczego boksu: L = 50,00m  

• Szerokość wewnętrzna pojedynczego boksu: B = 8,00m  

• Wysokość ścian bocznych boksu: H = 1,50m 

• Wysokość ściany szczytowej boksu: HS = 1,50m do 3,00m  

• Grubość ścian boksu: d = od 0,10 do 0,30m  

• Odległość między sąsiednimi boksami: a = od 1,40m do 1,8m. 

• Każdy boks wyposażony będzie w 3 kanały odwadniająco napowietrzające o długości 50,00m. 

Boksy żelbetowe wraz z kanałami odwadniająco napowietrzającymi Zamawiający wykona  
we własnym zakresie. 
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II. Przedmiot zamówienia obejmuje  

1. Dostawę 10 membran do przykrywania pryzm kompostowych wykonanych z tkaniny 
półprzepuszczalnej umożliwiającej przedostawanie się pary wodnej do atmosfery, 
zapobiegającej jednocześnie przed emisją odorów z bioreaktora pryzmowego spełniających 
następujące wymagania: 

a) Wymiar tkaniny półprzepuszczalnej: długość 54,2 m, szerokość 10,45 m.  
Tkanina półprzepuszczalna na całej długości obwodu obszyta laminatem silikonowym 
o szerokości pasa 0,9 m zapobiegającym przymarzaniu do nawierzchni placu kompostowego. 
Wymiar całkowity membrany z uwzględnieniem laminatu silikonowego długość 56 m, 
szerokość 12,25m. Zamawiający dopuszcza tolerancję dla poszczególnych wymiarów  
w przedziale - 0,2% do + 3%; 

b) Membrany należy wyposażyć w minimum 4 otwory do pomiaru temperatury pryzmy,  
rozłożone równomiernie wzdłuż pryzmy po środku tkaniny przepuszczalnej membrany wraz 
z systemem mocowania przewodu sondy temperatury w formie taśm rzepowych lub innym 
nie gorszym utrzymującym położenie przewodu i zabezpieczający przed jego zrywaniem 
przez wiatr. Mocowania przewodu ułożone w równych odstępach wzdłuż osi membrany.  
W przypadku zastosowania taśm należy uwzględnić, aby taśmy zapinały się naprzemiennie. 
Otwory do pomiaru temperatury powinny być wyposażone w system umożliwiający  
ich zamykanie lub zaślepki. Dodatkowo w każdej membranie należy wykonać po minimum 
jednym otworze rewizyjnym umieszczonym na środku tkaniny półprzepuszczalnej 
umożliwiającym pobór próbki odpadów do badań. Minimalne wymiary otworu 36x36 cm 
otwory rewizyjne powinny być zaopatrzone w systemem zamknięcia; 

c) Membrany należy wyposażyć w system mocowań umożliwiający zwijanie i rozwijanie przy 
wykorzystaniu owijarki plandek producent UTV AG typ PWF 10 moc silnika 9,7kW i wciągarki 
do ładowarki kołowej SWR producent UTV AG; 

d) W ramach dostawy nowych membran Wykonawca wyposaży każdą membranę w zestaw 
obciążników balastowych wraz z systemem mocowania obciążników do laminatu 
utrzymujących membranę we właściwej pozycji, zabezpieczających przed wiatrem 
i zapewniających przyleganie krawędzi membrany do nawierzchni placu kompostowego  
lub ściany boksu równomiernie na całym obwodzie membrany. Dodatkowo Zamawiający 
wymaga aby wszystkie membrany były wyposażone w rozwiązanie umożliwiające  
ich mocowanie do ścian boksów żelbetowych. W przypadku zastosowania oczek w membranie 
należy zapewnić ich okucie zwiększające odporność oczka na wyrywanie. Wykonane  
w odpowiedniej ilości oczka na całej długości membrany umożliwią mocowanie membran  
za pomocą lin do uchwytów zainstalowanych na ścianach boksów. Po podpisaniu umowy 
należy z Zamawiającym uzgodnić proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie mocowania 
membrany do ścian boksu; 

e) Membrany powinny być odporne na działanie promieniowania UV, działanie wysokich i niskich 
temperatur w zakresie od – 180º do +260º C oraz degradację biologiczną i chemiczną, 

f) Tkanina półprzepuszczalna powinna składać się z trzech warstw: 
i. warstwa zewnętrzna wykonana w 100% z włókien poliestrowych (PES) przystosowana 

oraz odporna na rozrywanie i stabilna na promieniowanie UV. 
ii. warstwa środkowa winna zapewnić wymagane funkcje i posiadać mikroporowatość 

pozwalającą na przepuszczanie powietrza oraz pary wodnej, jednocześnie będąc 
wodoodporną wykonana z politetrafluoroetylenu ePTFE. 

iii. warstwa wewnętrzna stanowiąca powłokę aktywną pełniącą funkcje ochronne  
dla całego przykrycia (membrany) wykonana w 100% z włókien poliestrowych (PES). 
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g) Wymagania dla tkaniny półprzepuszczalnej: 

Lp. Parametr Zakres  Jednostka 

1 

Ciężar  

wg PN-EN 12127:2000 lub  
EN 12127:1997 

475 ÷ 525 [g/m2] 

2 

Wytrzymałość na rozerwanie 

wg PN-ISO 3303:1994 Metoda A lub ISO 
3303:1990 Metoda A  

≥5 000 [N] 

3 

Wodoszczelność /opór przenikania 
wody przez materiał 

wg. PN-EN 20811:1997 lub EN 
20811:1992 

>5 

[m H2O] wysokość 
słupa 

hydrostatycznego 
wody 

4 

Przepuszczalność powietrza przy 
ciśnieniu badania 200Pa  

wg. PN-EN ISO 9237:1998 lub EN ISO 
9237:1995 

1,8 ÷ 6,2 [m3/m2h] 

5 

Odporność na przenikanie substancji 
chemicznych powyżej 120 minut,  

wg. DIN 32783 

NaOH roztwór 40% 
Kwas azotowy 65% 

Kwas solny 32% 
Kwas siarkowy 24% 

Zaliczono  

6 

Przepuszczalność pary wodnej 
wyrażona jako opór przenikania pary 

wodnej przez materiał  

wg PN-EN 31092:1998/A1:2013-03; lub 
EN 31092:1993/A1:2012, lub ISO 

11092:1993/Amd 1:2012 

Ret ≤ 20 [m2Pa/W] 

h) Zamawiający oczekuje minimum czteroletniej trwałości membrany rozumianej jako 
utrzymanie minimalnych parametrów określonych w pkt e, f, g. 

2. Dostawę 4 wentylatorów promieniowych w obudowach ze stali nierdzewnej do napowietrzania 
4 nowotworzonych boksów z trzema kanałami długość 50 m każdy, o szerokości boksu 8,00 m,  
i wypełnienie boksu do wysokości od 2,7m do 3 m. Dobór optymalnych parametrów 
technicznych wentylatorów leży po stronie Wykonawcy. 
Zamawiający wymaga aby wentylatory były wyposażone w króciec tłoczny montowany  
na wylocie powietrza z rozgałęzieniem na 3 przyłącza o średnicy 90 mm równomiernie 
rozdzielający strumień tłoczonego powietrza do trzech kanałów wraz z wężem tłocznym 
z twardego PCV gładkim wewnątrz do połączenia kanałów napowietrzających z króćcem 
wentylatora.  
Wymagania dla obudowy wentylatora: szafa ze stali nierdzewnej, przystosowana 
do mocowania do podłoża, odporna na warunki atmosferyczne, z zamontowanymi śrubami 
z oczkiem do celów transportowych, wyciszona akustycznie maksymalny poziom hałasu 65dB 
w odległości 3m, z zamontowanym na zewnątrz wyłącznikiem remontowym.  

3. Dostawę 4 sond temperatury i 4 sond tlenu. Sondy z uchwytem, wykonane ze stali 
nierdzewnej, kwasoodpornej. Długość sond tlenu dostosowana do wysokości usypowej pryzm. 
Długość sond temperatury minimum 1,5 m. Każda sonda temperatury winna być  wyposażona 
w trzy czujniki umożliwiające równoczesny pomiar temperatury wewnątrz pryzm 
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w 3 poziomach. Sondy zaopatrzone w przewód długości minimum 49 m w osłonie termicznej, 
odporny na działanie wysokich i niskich temperatur, promieniowanie UV i substancje 
chemiczne. Zamawiający dopuszcza zastosowanie sond bezprzewodowych. W przypadku 
zastosowania sond bezprzewodowych zakres zamówienia obejmuje dostawę niezbędnych 
podzespołów do przetwarzania sygnału (odbioru i nadawania). 

4. Wykonanie 26 membran długości 56 m przy wykorzystaniu 32 membran użytkowanych przez 
Zamawiającego. 
Zamawiający w ramach istniejącego systemu tlenowej stabilizacji użytkuje membrany Gore 
Cover tj. 26 membran o wymiarach 46 x 12,25m oraz 6 membran o wymiarach 44,2 x 11,30.  
W ramach realizacji zadania Zamawiający przekaże Wykonawcy użytkowane membrany w celu 
wykonania 26 membran długości 56 m z zachowaniem ich dotychczasowej szerokości. 
Przeróbki membran należy wykonać w sposób optymalny zapewniający jak najmniejsze straty 
materiału. 
Każda przedłużona membrana musi mieć 3 otwory zlokalizowane wzdłuż osi membrany 
umożliwiające pomiar temperatury w trzech odcinkach pryzmy. Na przedłużanych odcinkach 
membran należy uzupełnić systemy mocowania przewodu sondy temperatury w formie taśm 
rzepowych lub innym nie gorszym utrzymującym położenie przewodu i zabezpieczającym 
przed jego zrywaniem przez wiatr. Mocowania przewodu ułożone w równych odstępach wzdłuż 
osi membrany. W przypadku zastosowania taśm rzepowych należy uwzględnić, aby taśmy 
zapinały się naprzemiennie. Otwory do pomiaru temperatury powinny być wyposażone  
w system umożliwiający ich zamknięcie lub zaślepki. Dodatkowo Zamawiający wymaga aby 
wszystkie membrany były wyposażone w rozwiązanie umożliwiające ich  mocowanie do ścian 
boksów żelbetowych. W przypadku zastosowania oczek w membranie należy zapewnić  
ich okucie zwiększające odporność oczka na wyrywanie. Wykonane w odpowiedniej ilości 
oczka na całej długości membrany umożliwią mocowanie membran za pomocą lin  
do uchwytów zainstalowanych na ścianach boksów. Po podpisaniu umowy należy  
z Zamawiającym uzgodnić proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie mocowania membrany 
do ścian boksu. 

5. Rozbudowa istniejącego systemu tlenowej stabilizacji dla obsługi minimum 60 bioreaktorów 
jednocześnie, w tym 32 istniejących i 4 nowoutworzonych.  
Zamawiający wymaga, aby rozbudowany system tlenowej stabilizacji odpadów spełniał 
wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie 
mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U. 2012 
nr 0 poz. 1052) przy założeniu, że pryzmy kompostowe we wszystkich fazach procesu będą 
przykryte membraną (osiągnięcie parametru AT4 rozumianego jako aktywność oddychania  
na poziomie poniżej 10 mg O2/g suchej masy i parametru straty prażenia stabilizatu poniżej 
35% suchej masy, a zawartość węgla organicznego poniżej 20% suchej masy). 
Zamawiający w chwili obecnej wykorzystuje system tlenowej stabilizacji firmy BIODEGMA. 
Rozbudowa istniejącego systemu tlenowej stabilizacji obejmuje:  
a) modernizację istniejącego oprogramowania w szczególności w zakresie umożliwiającym 

podłączenie minimum 60 bioreaktorów, w tym podłączenie i uruchomienie 32 istniejących 
i 4 nowoutworzonych, 
W przypadku braku możliwości rozbudowy istniejącego systemu tlenowej stabilizacji 
Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia sterowania i/lub oprogramowania 
systemu tlenowej stabilizacji w innej technologii spełniającej wymagania w/w 
rozporządzenia dla obsługi minimum 60 bioreaktorów jednocześnie, w tym 32 istniejących 
i 4 nowoutworzonych.  
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Zamawiający wymaga aby obsługa oprogramowania systemu tlenowej stabilizacji 
odbywała się w języku polskim. 

b) rozbudowę sterowania w zakresie umożliwiającym podłączenie 4 nowoutworzonych 
boksów poprzez modernizację istniejących szaf sterujących, a w przypadku gdyby było  
to niemożliwe dostawę dodatkowych szaf sterujących wraz z niezbędnym wyposażeniem 
do podłączenia 4 nowoutworzonych boksów, 

W przypadku dostarczenia sterowania systemu tlenowej stabilizacji w innej technologii  
lub w przypadku modernizacji istniejącego sterowania Wykonawca dostarczy treść programu 
zapisanego w sterowniku lub sterownikach w wersji elektronicznej i papierowej, kody dostępu 
do sterowników oraz program narzędziowy do programowania sterowników na elektronicznym 
nośniku danych wraz z kablem do transmisji danych PC- sterownik.  
Zamawiający wymaga, aby rozbudowany system tlenowej stabilizacji: 
1. umożliwiał sterowanie procesem napowietrzania, co najmniej w trzech trybach:  

a) tryb automatyczny napowietrzanie uzależnione od bieżących wskazań sondy 
temperatury i/lub sondy tlenu, 

b) tryb cykliczny czasy napowietrzania i czasy bez napowietrzania uzależnione  
od parametrów wprowadzonych przez operatora systemu, 

c) tryb manualny ręczne sterowanie napowietrzaniem pryzm.  
2. Posiadał możliwości podłączenia do systemu, bieżącego rejestrowania i wizualizacji 

w formie wykresów danych z sond temperatury, tlenu i wilgotności dla każdej pryzmy. 
 

III. Po stronie Zamawiającego będzie: 
1. przedłużenie kanałów odwadniająco napowietrzających w istniejących 32 pryzmach,  
2. wykonanie 4 boksów wraz z kanałami odwadniająco napowietrzających , oraz z ułożeniem 

rur napowietrzających i rur kanalizacyjnych oraz podłączeniem kanałów do sieci 
kanalizacyjnej. Zamawiający wykona w zakresie własnym kanały odwadniająco 
napowietrzające dla czterech boksów po trzy kanały na boks długości 50mb każdy, 
rozstaw kanałów w osi podłużnej 2m, szerokość wewnętrzna boksu 8,00m,  
szer. wewnętrzna kanału 150 mm, wysokość wewnętrzna kanału 145÷170 mm. 
W pokrywach kanałów wykonane otwory odwadniająco napowietrzające jednakowej 
średnicy, rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni pokrywy. Ilość otworów 
30÷34 szt/mb, łączna powierzchnia otworów 16÷17 cm2/mb. Podłączenie rury przewodu 
napowietrzającego oraz rury odprowadzającej ścieki nastąpi z tego samego końca kanału. 

3. ułożenie przy doradztwie technicznym Wykonawcy i w oparciu o przekazaną 
dokumentację rur osłonowych, przewodów elektrycznych zasilających i sterujących  
do podłączenia dostarczonych wentylatorów 4 nowotworzonych boksów. 

4. przygotowanie membran do przeróbki w dwóch partiach transportowych. Pierwszą partię 
16 szt. membran do przeróbki Zamawiający przygotuje do transportu w 14 dni 
kalendarzowych od daty podpisania umowy, drugą partię w terminie 14 dni 
kalendarzowych od daty odebrania I partii przerobionych membran. Zakres przygotowania 
membran obejmuje: 
a. kontrolę stanu membran, a w razie potrzeby przeprowadzenie doraźnych napraw 

uszkodzeń, 
b. oczyszczenie z zalegających resztek odpadów, w tym mycie pod strumieniem wody  

i osuszenie membran w zależności od warunków atmosferycznych,  
c. złożenie i przygotowanie dwóch partii transportowych membran do przeróbki. 

Minimalne wymiary pojedynczej membrany po złożeniu ok. 120 x 160 cm. Membrany 
do transportu będą układane osobno jedna obok drugiej.  
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5. zapewnienie miejsca na terenie zakładu w celu zmagazynowania materiałów 
dostarczanych w ramach realizacji zamówienia. 
 

IV. Szczegóły realizacji zamówienia: 
Termin realizacji zamówienia: 3 miesiące od podpisania umowy. 

1. Zamawiający wymaga, aby realizacja przedmiotu umowy odbywała się w następujących 
terminach: 

a) dostawa I partii 5 szt. membran w terminie 28 dni kalendarzowych od daty podpisania 
umowy, 

b) dostawa II partii 5 szt. membran w terminie 56 dni kalendarzowych od daty 
podpisania umowy, 

c) dostawa wentylatorów i sond temperatury i tlenu wraz z podzespołami i elementami 
do wykonania podłączenia do sterowania i uruchomienie 4 nowoutworzonych boksów 
w terminie 56 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 

d) rozbudowa istniejącego systemu tlenowej stabilizacji w tym podłączenie  
32 istniejących pryzm i 4 nowych boksów w terminie 56 dni kalendarzowych od daty 
podpisania umowy, 

e) przedłużenie I partii 16 membran w terminie 14 dni kalendarzowych od daty 
przygotowania przez Zamawiającego I partii membran do transportu.  

f) przedłużenie II partii 16 membran po odebraniu I partii przedłużonych membran  
w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przygotowania przez Zamawiającego II 
partii membran do transportu. 

2. Wymagana długość gwarancji na przedmiot zamówienia:  

a. na dostarczone wentylatory w obudowach ze stali nierdzewnej, sondy wraz 
z podzespołami i elementami do podłączenia do sterowania oraz podłączenie 
4 nowoutworzonych boksów do systemu tlenowej stabilizacji 12 miesięcy od daty 
podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 

b. na dostarczone 10 szt. nowych membran 48 miesięcy od daty podpisania 
bezusterkowego protokołu odbioru II partii nowych membran. Zakres gwarancji  
na dostarczone nowe membrany obejmuje również utrzymanie minimalnych 
parametrów określonych w części II SIWZ Opisie Przedmiotu Zamówienia pkt. IV  
ppkt. 1 lit. e, f, g 

c. na wykonane łączenia w 26 przedłużanych membranach 24 miesiace od daty 
podpisania bezusterkowego protokołu odbioru II partii przedłużonych membran. 

d. na rozbudowany istniejący lub dostarczony system tlenowej stabilizacji dla obsługi 
minimum 60 bioreaktorów w tym 32 istniejących i 4 nowoutworzonych 12 miesięcy od 
daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 

Gwarancja obejmuje naprawy lub wymianę przedmiotu umowy na sprawny, wolny od wad 
w przypadku wystąpienia wad materiałów bądź/i wykonawstwa lub wad ukrytych.  
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V. Wymagania końcowe 

Wraz z pierwszą dostawą poszczególnych elementów składowych przedmiotu zamówienia 
Wykonawca dostarczy deklarację zgodności CE dostarczonych materiałów i urządzeń  

Wykonawca przy odbiorze końcowym przekaże Zamawiającemu katalog części zamiennych 
i zużywających się, dokumentację techniczno-ruchową wraz z instrukcją obsługi i eksploatacji 
systemu oraz poszczególnych podzespołów, bezterminową licencję na użytkowanie 
oprogramowania, treść programu zapisanego w sterowniku lub sterownikach w wersji 
elektronicznej i papierowej, kody dostępu do sterowników oraz program narzędziowy  
do programowania sterowników na elektronicznym nośniku danych wraz z kablem do transmisji 
danych PC- sterownik oraz pisemną gwarancję na materiały, urządzenia i rozbudowany system 
tlenowej stabilizacji. 

Zamawiający wymaga, aby przekazywane dokumenty były zredagowane w języku polskim. 

W zakresie dostawy należy uwzględnić przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi, właściwej 
eksploatacji i konserwacji systemu. W okresie gwarancji rozbudowanego systemu tlenowej 
stabilizacji Wykonawca zobowiązuje się świadczyć doradztwo techniczne i eksploatacyjne  
w zakresie utrzymywania prawidłowych parametrów procesu kompostowania oraz ich dalszej 
optymalizacji. 

Wykonawca w terminie 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy uzgodni 
z Zamawiającym dokumentację techniczną zawierającą w szczególności specyfikację ilościowo-
jakościową rur osłonowych i przewodów, przebieg i sposób ułożenia rur osłonowych, przewodów 
elektrycznych zasilających i sterujących do podłączenia dostarczonych wentylatorów  
4 nowotworzonych pryzm. 

Przed rozpoczęciem działań związanych z rozbudową systemu tlenowej stabilizacji Wykonawca 
uzgodni z Zamawiającym harmonogram wykonywania operacji rozbudowy systemu tlenowej 
stabilizacji. 

Zamawiający wymaga, aby działania związane z rozbudową systemu tlenowej stabilizacji  
nie miały wpływu na bieżącą pracę kompostowni, a jeżeli będzie to niemożliwe Zamawiający 
oczekuje podjęcia działań w uzgodnieniu z użytkownikiem kompostowni w celu minimalizacji 
okresu przestoju systemu. 

Na etapie przygotowywania oferty Zamawiający umożliwi Wykonawcom dokonanie oględzin 
miejsca dostawy materiałów oraz istniejącego systemu tlenowej stabilizacji na terenie Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów „Kampinoska” (OUZ 1) przy ul. Kampinoskiej 1 w Warszawie. 

Wykonawcy powinni uzgodnić termin dokonania oględzin z Głównym Technologiem Panem 
Krzysztofem Kutą tel. (22) 834 55 74; (22) 834 54 92; mail: krzysztof.kuta@mpo.com.pl. 
 
Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia zostały określone  
w części V SIWZ (istotnych postanowieniach umowy). 
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 Część III- FORMULARZ OFERTY  

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

(miejscowość, data) 

………………………………………………………………….. 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka firmowa) 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania 
w m.st. Warszawie Sp. z o.o. 

ul. Obozowa 43,   01-161 Warszawa 
 

 

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Dostawę materiałów  
do rozbudowy systemu tlenowej stabilizacji w bioreaktorach pryzmowych frakcji 
ulegającej biodegradacji wysortowanej ze zmieszanych odpadów komunalnych  
w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów "Kampinoska" (OUZ 1) przy  
ul. Kampinoskiej 1 w Warszawie” niniejszym składamy ofertę w przedmiotowym 

postępowaniu w imieniu firmy/konsorcjum *: 

 

Nazwa: ............................................................................................. 

Adres: ul. .......................................................................................... 

Kod pocztowy: ................................................. 

Miejscowość: .................................................... 

 

Nazwa: ............................................................................................. 

Adres: ul. .......................................................................................... 

Kod pocztowy: ................................................. 

Miejscowość: .................................................... 

 

Dane do kontaktu w sprawie prowadzonego zamówienia: 

Imię i nazwisko osoby do kontaktu: ........................................................,  

Nr tel.: ……………………………………. Nr fax-u: ................................................., 

E-mail: …………………........................................... . 

 

2. (pkt 2 wypełniają jedynie Wykonawcy składający ofertę wspólnie - spółki cywilne 

i konsorcja) Oświadczamy, że dla potrzeb niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 

Ustawy, jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

w formie konsorcjum / spółki cywilnej *, ustanowiliśmy pełnomocnika: 

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

którego upoważniliśmy (w załączonym do oferty pełnomocnictwie) do: 

a) reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia* 

albo 

b) reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy  

w sprawie niniejszego zamówienia publicznego* 

3. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz 

wypełnionym i załączonym Formularzem cenowym. 
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4. Deklarujemy spełnienie wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Jednocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się  

z SIWZ i przyjmujemy warunki tam określone do stosowania i ścisłego przestrzegania. 

5. Płatność za realizację zamówienia dokonana będzie zgodnie z zapisami zawartymi  

w istotnych postanowieniach umowy (część V SIWZ).  

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu 

terminu składania ofert. 

7. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione 

wadium ulega przepadkowi.   

8. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 4 % ceny 

całkowitej naszej oferty.  

9. Wadium zostało wniesione w formie - …………………………………………………………………………  

10. Bank i numer podstawowego konta bankowego, na które mają być dokonane: zwrot wadium, 

zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy i płatności za realizację dostawy 

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

11. Zamówienie: 

a. zrealizujemy sami * 

b. Zrealizujemy przy udziale podwykonawców * – podwykonawstwo będzie dotyczyło 

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

12. W przypadku gdyby nasza oferta została uznana za najkorzystniejszą do umowy należy 

wpisać następujące dane: 

a. Koordynatorem realizacji umowy ze strony Wykonawcy będzie 

Pan/i…………………………………..tel…………………….…. 

b. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie 

………………………… 

c. Umowa ze strony Wykonawcy będzie podpisywana zgodnie z zasadami reprezentacji 

wynikającymi z dokumentu rejestrowego przez: 

Pana/ią…….………………………..………..-   ……………………………….………  oraz 

       stanowisko / pełnomocnik * 

Pana/ią…….………………………..………..-   ……………………………….……….. 

       stanowisko / pełnomocnik * 

13. Przyjmujemy do wiadomości, iż podpisanie Umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego – 

 w Biurze Zakupów pok. 11.  
 

............................................................ 
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

* niepotrzebne skreślić 



Załącznik nr 1 do SIWZ 

25 / 42 

 

………………………………………………………………….. 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka firmowa) 

 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW  
DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
W związku z udziałem w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Dostawę 

materiałów do rozbudowy systemu tlenowej stabilizacji w bioreaktorach pryzmowych frakcji 

ulegającej biodegradacji wysortowanej ze zmieszanych odpadów komunalnych w Zakładzie 

Unieszkodliwiania Odpadów "Kampinoska" (OUZ 1) przy ul. Kampinoskiej 1 w Warszawie” oraz zgodnie 

z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu  

z postępowania w rozumieniu art. 24 ust 1 ustawy. 

Jesteśmy świadomi, że z udzielenia zamówienia wyklucza się:  

1. Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub 

zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeśli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej 

wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone prawomocnym 

orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

1a) Wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia 

publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności,  

za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo 

odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość 

niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 

2. Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku 

upadłego; 

3. Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu; 

4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem  

o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,  

a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 

osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
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korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie 

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 

lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano  

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe  

lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie 

przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

10. wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 

mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

(Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 

11. wykonawców będących spółka jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-

akcyjną lub osoba prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, 

komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano  

za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 
 
Potwierdzam spełnienie warunków udziału w postępowania, o których mowa w niniejszym 

oświadczeniu na dzień: .....................r. 

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

(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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………………………………………………………………….. 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka firmowa) 

 
 

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 
W związku z udziałem w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Dostawę 

materiałów do rozbudowy systemu tlenowej stabilizacji w bioreaktorach pryzmowych frakcji 

ulegającej biodegradacji wysortowanej ze zmieszanych odpadów komunalnych w Zakładzie 

Unieszkodliwiania Odpadów "Kampinoska" (OUZ 1) przy ul. Kampinoskiej 1 w Warszawie” oraz zgodnie 

z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

 

 

1. (*) oświadczamy, że nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dn. 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.)  

 

 

 

 

 

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

(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

1. (*) oświadczamy, że należymy do grupy kapitałowej ………………………………….. (podać nazwę grupy)  

w rozumieniu ustawy z dn. 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.  

nr 50, poz. 331 z późn. zm.), w skład której wchodzą następujące przedsiębiorstwa: 

2. ……………………………… - przedsiębiorca dominujący 

3. ……………………………….- przedsiębiorca zależny 

4. ……………………………… - przedsiębiorca zależny. 

 

 

 

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

(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

(*) należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2 
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………………………………………………………………….. 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka firmowa) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

W związku z udziałem w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Dostawę 

materiałów do rozbudowy systemu tlenowej stabilizacji w bioreaktorach pryzmowych frakcji 

ulegającej biodegradacji wysortowanej ze zmieszanych odpadów komunalnych w Zakładzie 

Unieszkodliwiania Odpadów "Kampinoska" (OUZ 1) przy ul. Kampinoskiej 1 w Warszawie”  oraz zgodnie 

z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oświadczamy, że (poza warunkami wymienionymi 

w pkt. 5 ppkt. 2 b SIWZ) spełniamy także warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia tj.: 
 

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2. dysponujemy potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia 

3. dysponujemy potencjałem kadrowym niezbędnym do realizacji zamówienia 

4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia   
 

UWAGA: 

W przypadku, gdy Wykonawca celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie polegał 

odpowiednio na potencjale technicznym, potencjale kadrowym lub zdolności finansowej innych podmiotów, 

zobowiązany jest (zgodnie z pkt 6 ppkt. 14 SIWZ) do przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do 

oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 

(zobowiązanie to stanowi załącznik do oferty). Ponadto w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia pisemnej informacji dotyczącej potencjału podmiotu trzeciego (zgodnie z pkt 6 ppkt. 15 SIWZ). 
 
 
 

Potwierdzam spełnienie warunków udziału w postępowania, o których mowa w niniejszym 

oświadczeniu na dzień: .....................r. 
 

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

(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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………………………………………………………………….. 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka firmowa) 

 
OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE POSIADANIE  

WIEDZY I DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO 
W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

 
W związku z udziałem w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę materiałów do rozbudowy 
systemu tlenowej stabilizacji w bioreaktorach pryzmowych frakcji ulegającej biodegradacji wysortowanej ze zmieszanych odpadów komunalnych 
w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów "Kampinoska" (OUZ 1) przy ul. Kampinoskiej 1 w Warszawie” oświadczamy, że posiadamy wiedzę  
i doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia w postaci następujących kontraktów, które reprezentowana przez nas firma nabyła  
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert: 

L.p. 
Nazwa i adres zlecającego 

kontrakt 
Nazwa wykonawcy 

kontraktu* 
Wartość kontraktu wykonanego  

w PLN (netto) 
Przedmiot kontraktu 

Okres realizacji 
kontraktu 
(umowy) 

1 2 3 4 5 6 

   

wartość całego kontraktu: ………………… zł, w 

tym …………………zł na dostawę technologii, 

materiałów i urządzeń do tlenowej 

stabilizacji w pryzmach frakcji ulegającej 

biodegradacji wysortowanej ze zmieszanych 

odpadów komunalnych 

 

od dd-mm-rrrr 

……………………………… 

do dd-mm-rrrr 

……………………………… 

   

wartość całego kontraktu: ………………… zł, w 

tym …………………zł na dostawę technologii, 

materiałów i urządzeń do tlenowej 

stabilizacji w pryzmach frakcji ulegającej 

biodegradacji wysortowanej ze zmieszanych 

odpadów komunalnych 

 

od dd-mm-rrrr 

……………………………… 

do dd-mm-rrrr 

……………………………… 
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Wykaz musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Części I SIWZ pkt. 5 ppkt. 2 b oraz pkt. 6 ppkt. 13. Celem  wykazania głównych dostaw powyższą 

tabelę należy skopiować odpowiednią ilość razy. 

 

Wykonawca jest zobowiązany załączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie wskazanych w tabeli zamówień. Zamawiający wymaga, aby dowody 

potwierdzające należyte wykonanie dostaw odnosiły się wprost do dostaw wymienionych w powyższej tabeli i aby potwierdzały wywiązanie się 

Wykonawcy ze wszystkich zobowiązań wynikających z zawartej umowy.  

 

W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje kontrakt realizowany w zakresie szerszym niż wymaga tego Zamawiający, bądź w okresie wykraczającym poza 

okres 3 lat od terminu składania ofert, w kol. 4 musi zostać wykazana kwota, która dotyczy:  

- okresu ostatnich 3 lat od terminu składania ofert,  

- tego zakresu kontraktu, jakiego wymaga Zamawiający.  

 
 
(*) UWAGA: 
W przypadku, gdy Wykonawca celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, 
zobowiązany jest (zgodnie z pkt. 6 ppkt. 14 SIWZ) do przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zobowiązanie to stanowi załącznik do oferty). Ponadto w takim przypadku Wykonawca 
zobowiązany jest do przedstawienia pisemnej informacji dotyczącej potencjału podmiotu trzeciego (zgodnie z pkt 6 ppkt. 15 SIWZ). 
 
 
Potwierdzam spełnienie warunków udziału w postępowania, o których mowa w niniejszym oświadczeniu na dzień: .....................r. 
 

.................................................................. 
 (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES 
KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

 
………………………………………………………………………………………..………….……………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 
KRS: ………………………………. (jeśli dotyczy) 

(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 

 
zobowiązujemy się do oddania na rzecz: 

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

(nazwa i adres Wykonawcy, któremu oddaje się do dyspozycji zasoby) 

 
do dyspozycji niezbędnych zasobów tj.:  

 potencjału kadrowego w postaci: ……………………………………………………………………………. 

 potencjału technicznego w postaci: ……………………………………………………………………….. 

 potencjału finansowego w postaci: …………………………………………………………………………. 

 wiedzy i doświadczenia w postaci: ………………………………………………………………………….. 

do realizacji zamówienia publicznego pn.:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa zamówienia, a dla zamówień częściowych wskazanie nr zadania) 

 

W/w zasoby udostępniamy na okres: ……………………………….……………………………………… 

 
W związku z udostępnieniem zasobów, o których mowa powyżej będziemy uczestniczyli (*)/ 

nie będziemy uczestniczyli (*) w realizacji w/w zamówienia publicznego w zakresie: 

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

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

(miejscowość, data)  (pieczęć firmowa oraz podpis osoby 

upoważnionej do  reprezentowania 

oddającego do dyspozycji) 

 
(*) – niepotrzebne skreślić 
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Część IV- FORMULARZ CENOWY 

 

 

………………………………………………………………….. 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka firmowa) 

Tabela 1 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania 

w m.st. Warszawie Sp. z o.o. 

ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa 

L.p. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość 
Cena jednostkowa 

netto (PLN) 1 
Wartość netto (PLN) 

Stawka 
podatku 
VAT (%) 

1 2 3 4 5 6 (4 x 5) 7 

1.  Dostawa membran do przykrywania pryzm kompostowych* szt. 10   .....% 

2.  Dostawa wentylatorów promieniowych* szt. 4   .....% 

3.  Dostawa sond temperatury* szt. 4   .....% 

4.  Dostawa sond tlenu* szt. 4   .....% 

5.  
Wykonanie 26 membran długości 56 m przy wykorzystaniu  
32 membran użytkowanych przez Zamawiającego* 

szt. 26   .....% 

6.  
Rozbudowa istniejącego systemu tlenowej stabilizacji  
dla obsługi minimum 60 bioreaktorów jednocześnie, w tym  
32 istniejących i 4 nowoutworzonych* 

kpl. 1   .....% 

SUMA NETTO:    

 
* Wykazana przez Wykonawcę cena musi zawierać w sobie wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego działania systemu, w tym w szczególności: koszt dostawy 
materiałów i urządzeń systemu tlenowej stabilizacji na adres wskazany przez Zamawiającego, montażu i uruchomienia, prób rozruchowych, napraw i przeglądów 
w okresie gwarancji, ubezpieczeń, przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i właściwej eksploatacji oraz serwisu i konserwacji sytemu, opłat celnych 
i podatkowych, oraz wszelkich innych kosztów Wykonawcy. 

1 Wszystkie wartości w poszczególnych kolumnach formularza muszą zostać przedstawione z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku pod rygorem odrzucenia 
oferty 
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Tabela 2 

Łączna wartość 

netto 

Stawka podatku 

VAT 

Łączna wartość 

brutto 

 23%  
 8%  
 5%  
 0%  
 Zwolnione  

SUMA BRUTTO:  

 

Łączna wartość netto oferty wynosi: słownie złotych:....................................................................................................................... 

 

Łączna wartość brutto oferty wynosi: słownie złotych:..................................................................................................................... 

 

w tym: ..................................... zł podatku od towarów i usług (VAT). 

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

(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 
 
Uwaga: Po wypełnieniu Formularza cenowego prosimy o dokładne sprawdzenie, czy wpisane wartości  oraz wszelkie obliczenia zostały wykonane zgodnie z zapisami 

pkt 10 SIWZ (w szczególności z ppkt  2) do 4) oraz czy kwoty  te zostały prawidłowo podane zarówno liczbowo jak i słownie. 
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Część V - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

 
UMOWA Nr .................. 

zawarta w dniu ............................. pomiędzy: 

Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w m.st. Warszawie Spółką z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Obozowa 43, numer NIP: 527-23-91-342, REGON 

015314451, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy 

w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000146122,  

z kapitałem zakładowym w wysokości: 291.005.000,00  zł. (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt 

jeden milionów pięć tysięcy złotych), w imieniu której działają: 

1. .......................................................... 

2. .......................................................... 

zwanym dalej „Zamawiającym”,  

 

a 

................................................... wpisanym do ……...........……………..................... 

reprezentowanym przez: 

1. ...................................................... 

2. ...................................................... 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:  

Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn zm.) zwanej dalej Ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego 

została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa materiałów do rozbudowy systemu tlenowej stabilizacji 

w bioreaktorach pryzmowych frakcji ulegającej biodegradacji wysortowanej ze zmieszanych 

odpadów komunalnych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów „Kampinoska” (OUZ 1) przy 

ul. Kampinoskiej 1 w Warszawie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym 

Załącznik nr 1 do umowy oraz cenami określonymi w formularzu cenowym stanowiącym 

Załącznik nr 2 do umowy tj.: 

1) dostawę 10 membran do przykrywania pryzm kompostowych, 

2) dostawę 4 wentylatorów promieniowych, 

3) dostawę 4 sond temperatury i 4 sond tlenu, 

4) wykonanie 26 membran długości 56  m przy wykorzystaniu 32 membran użytkowanych przez 

Zamawiajacego, 
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5)  rozbudowa istniejącego systemu tlenowej stabilizacji dla obsługi minimum 60 bioreaktorów 

jednocześnie, w tym 32 istniejących i 4 nowoutworzonych. 

2. Wykonawca gwarantuje zachowanie parametrów techniczno–eksploatacyjnych zgodnie 

z parametrami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1  

do umowy oraz zgodnie z parametrami zawartymi w ofercie na podstawie, której zawarta 

została niniejsza umowa. 

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia przestrzegania przez Wykonawcę wymogów 

określonych w ust. 1 – 3 w okresie obowiązywania umowy. 

 

§ 2 

Termin i warunki realizacji umowy 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, na okres 3 miesięcy kalendarzowych od dnia 

podpisania tj. do dnia ……………………………………. 

2. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w następujących terminach: 

a) dostawa I partii 5 szt. membran w terminie 28 dni kalendarzowych od daty podpisania 

umowy, 

b) dostawa II partii 5 szt. membran w terminie 56 dni kalendarzowych od daty podpisania 

umowy, 

c) dostawa wentylatorów i sond temperatury i tlenu wraz z podzespołami i elementami  

do wykonania podłączenia do sterowania i uruchomienie 4 nowoutworzonych boksów  

w terminie 56 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 

d) rozbudowa istniejącego systemu tlenowej stabilizacji w tym podłączenie 32 istniejących 

pryzm i 4 nowych boksów w terminie 56 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, 

e) przedłużenie I partii 16 membran w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przygotowania 

przez Zamawiającego I partii membran do transportu.  

f) przedłużenie II partii 16 membran po odebraniu I partii przedłużonych membran w terminie 

14 dni kalendarzowych od daty przygotowania przez Zamawiającego II partii membran  

do transportu. 

3. Dopuszcza się sukcesywne dostarczanie poszczególnych elementów składowych przedmiotu 

zamówienia, z zastrzeżeniem, że cały przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w terminach 

określonych w ust. 2. 

4. Miejscem dostawy materiałów i realizacji przedmiotu umowy jest Zakład Unieszkodliwiania 

Odpadów „Kampinoska” (OUZ 1) ul. Kampinoska 1, 01-934 Warszawa. 

5. Wraz z pierwszą dostawą poszczególnych elementów składowych przedmiotu zamówienia 

Wykonawca dostarczy deklarację zgodności CE dostarczonych materiałów i urządzeń. 

6. Podstawą przejęcia przez Zamawiającego przedmiotu umowy będzie podpisany przez obie 

strony protokół odbioru. Odbiory przedmiotu umowy odbywać się będą z udziałem 

upoważnionych przedstawicieli stron. Wzór protokołu odbioru zawiera załącznik nr 3 do umowy. 
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7. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

a) odbiory częściowe – każdorazowo po dostawie materiałów objętych przedmiotem 

zamówienia oraz dostawie przeszytych membran, 

b) odbiór końcowy– po zakończeniu dostaw i uruchomieniu rozbudowanego systemu tlenowej 

stabilizacji do obsługi minimum 60 bioreaktorów jednocześnie, w tym 32 istniejących  

i 4 nowoutworzonych. 

8. Wykonawca każdorazowo po dostarczeniu materiałów i urządzeń objętych przedmiotem 

zamówienia w tym dostawie przeszytych membran oraz po zakończeniu dostaw i uruchomieniu 

rozbudowanego sytemu tlenowej stabilizacji wraz z 4 nowoutworzonymi boksami zgłasza 

Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego lub końcowego. 

9. Po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru zgodnie z ust. 8 nastąpi odbiór ilościowo-

jakościowy, polegający na stwierdzeniu zgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia  

z treścią umowy w zakresie wymaganych parametrów techniczno–eksploatacyjnych oraz 

zgodności dostarczonych dokumentów z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu 

zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy. 

10. W przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych lub jakościowych dostawy z umową, 

Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad,  

a w przypadku braków ilościowych do dostarczenia różnicy w ilości wynikającej z umowy 

i faktycznie zrealizowanej dostawy, na swój koszt, w terminie ustalonym przez Zamawiającego 

nie dłuższym niż 10 dni roboczych liczonych od daty otrzymania pisemnej informacji 

przekazanej faksem lub e-mailem. 

11. Jeżeli Wykonawca w terminie, o którym mowa w ust. 10, nie wymieni wadliwego przedmiotu 

umowy na wolny od wad, a w przypadku braków ilościowych nie dostarczy różnicy w ilości 

wynikającej z umowy i faktycznie zrealizowanej dostawy, Zamawiający będzie mógł zakupić  

w miejsce towaru wadliwego lub brakującego towar u innego dostawcy, a różnicą kosztów 

Zamawiający obciąży Wykonawcę. 

12. Wykonawca przy odbiorze końcowym przekaże Zamawiającemu katalog części zamiennych, 

dokumentację techniczno-ruchową wraz z instrukcją obsługi i eksploatacji systemu 

bezterminową licencję na użytkowanie oprogramowania, treść programu zapisanego 

w sterowniku lub sterownikach w wersji elektronicznej i papierowej, kody dostępu  

do sterowników oraz program narzędziowy do programowania sterowników na elektronicznym 

nośniku danych wraz z kablem do transmisji danych PC- sterownik oraz pisemną gwarancję  

na materiały, urządzenia i rozbudowany system tlenowej stabilizacji. Zamawiający wymaga, 

aby dokumenty były zredagowane w języku polskim. 

13. Koordynatorem realizacji umowy ze strony Zamawiającego jest pan ………………………  

tel. ……………………………; tel. kom. …………………………………; mail …………… 

14. Koordynatorem realizacji umowy ze strony Wykonawcy jest pan ……………………………  

tel. ……………………………; tel. kom. …………………………; mail ………………… 
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15. Za upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego uważa się koordynatora realizacji umowy  

ze strony Zamawiającego wskazanego w ust. 13 lub inną osobę działającą na podstawie 

stosownych upoważnień. 

16. Za upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy uważa się koordynatora realizacji umowy  

ze strony Wykonawcy wskazanego w ust. 14 lub inną osobę działającą na podstawie stosownych 

upoważnień. 

17. Zmiana koordynatorów, o których mowa w ust. 13 i 14 nie stanowi zmiany treści umowy. 

18. Koordynatorzy, o których mowa w ust. 13 i 14 zostają powołani celem ustalenia wszelkich 

szczegółów związanych z realizacją umowy. Ustalenia koordynatorów odbywać się będą 

telefonicznie lub w formie pisemnej przesłanej mailem lub faksem. 

19. Wykonawca powiadomi koordynatora ze strony Zamawiającego wskazanego w ust. 13 

(telefonicznie, lub w formie pisemnej przesłanej faksem lub mailem) o terminie dostawy nie 

później niż 2 dni robocze przed planowanym terminem dostawy. 

20. Zamawiający wymaga, aby dostawy materiałów i urządzeń będących przedmiotem umowy były 

realizowane w dni robocze w godzinach od 700 do 1400. Zmiana godzin dostawy jest możliwa pod 

warunkiem uzgodnienia z Zamawiającym. 

21. W przypadku nie wywiązywania lub nienależytego wywiązywania się Wykonawcy ze zobowiązań 

umowy Zamawiający może po wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu nie dłuższego 

jednak niż 15 dni roboczych, zlecić wykonanie przedmiotu umowy innemu Wykonawcy,  

a różnicą w cenie obciążyć Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę”. 

 

§ 3 

Wartość umowy i zasady rozliczeń 

1. Łączne wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy nie przekroczy 

kwoty netto ……………………… zł (słownie: …………………………………) powiększonej o podatek  

od towarów i usług VAT naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu jego naliczenia: 

2. Płatności z tytułu dostawy przedmiotu umowy odbywać się będą każdorazowo po dostarczeniu 

materiałów według cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym stanowiącym 

Załącznik nr 2 z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. 

3. Podstawą dokonania płatności będzie bezusterkowy protokół odbioru, o którym mowa w § 2 

ust. 6. Wykonawca będzie wystawiał faktury częściowe w oparciu o ceny jednostkowe, o których 

mowa w ust. 2 oraz wielkości faktycznie zrealizowanej dostawy, wynikającej z protokołu odbioru. 

4. Płatność z tytułu dostawy przedmiotu umowy dokonana będzie przez Zamawiającego w terminie 

30 dni kalendarzowych od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 

z zastrzeżeniem ust. 3. Płatność będzie realizowana przelewem na rachunek bankowy wskazany 

przez Wykonawcę na fakturze. 

5. Za datę płatności przyjmuje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać 

na konto Wykonawcy należną mu kwotę (data przyjęcia przez bank polecenia przelewu). 

6. Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszenie płatności z przedłożonej faktury o naliczone kary 

umowne wynikające z noty obciążeniowej wystawionej zgodnie z postanowieniami § 7 umowy. 
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§ 4 

Gwarancja i rękojmia 

1. Niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na zakupiony przedmiot 

umowy w wymiarze zgodnym z pkt. IV. Ppkt. 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

2. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych (również ukrytych) otrzymanego przedmiotu 

zamówienia w okresie gwarancji, Zamawiający postawi go do dyspozycji Wykonawcy 

w siedzibie Zamawiającego powiadamiając niezwłocznie (pisemnie mailem lub fax-em) 

o stwierdzonych brakach lub wadach, oraz potwierdzi to protokołem podpisanym jednostronnie 

przez koordynatora realizacji umowy ze strony Zamawiającego wskazanego w § 2 ust. 13. 

3. Jeżeli Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od przekazania protokołu, o którym mowa 

w ust. 2, nie dostarczy partii towaru bez wad, Zamawiający będzie mógł zakupić w miejsce 

towaru wadliwego towar u innego dostawcy, a różnicę pomiędzy ceną zakupionego towaru 

a ceną u Wykonawcy pokryje Wykonawca. 

4. Wykonawca, w ramach łącznego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 zobowiązuje się 

dokonywać napraw w okresie gwarancji lub wymienić przedmiot umowy na sprawny, wolny  

od wad w przypadku wystąpienia uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwej budowy 

materiałów, wykonawstwa lub wad ukrytych. 

5. Czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym wynosi do 30 dni kalendarzowych od momentu 

zgłoszenia w formie pisemnej bądź faksem przez Zamawiającego faktu wystąpienia awarii. 

6. Za czas reakcji serwisu, o którym mowa w ust. 5 rozumie się całkowite usunięcie awarii 

uszkodzonego przedmiotu umowy. 

 

§ 5 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

w wysokości 4 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: ………………… zł 

(słownie: ………………………… ……………………………złotych). 

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostało wniesione w formie ………………… 

3. Wykonawca ma prawo zmienić formę zabezpieczenia na inną przewidzianą w art. 148 ust. 1 

Ustawy, zaś za zgodą Zamawiającego na formę przewidzianą w art. 148 ust. 2 Ustawy. Zmiana 

taka nie powoduje konieczności zmiany umowy. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu 

niewykonywania lub nienależytego wykonania umowy, w tym potrąceń kar umownych bez potrzeby 

uzyskania akceptacji Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 6. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający zwraca 

Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wykonania całości zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane, albo zostanie zatrzymane w całości lub odpowiedniej 

części, gdy Zamawiający wniesie zastrzeżenie co do należytego wykonania umowy. 
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§ 6 

Klauzula poufności 

1. Wykonawca jest zobowiązany do nie ujawniania Informacji, o których mowa w ust 2. 

2. „Informacja” oznacza wszystkie informacje zawierające bądź składające się z wiedzy 

o charakterze organizacyjnym, operacyjnym, administracyjnym, ekonomicznym, 

marketingowym, handlowym lub finansowym dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej 

przez Strony. 

3. Klauzula nie dotyczy informacji, które w chwili podpisania tej umowy były publicznie dostępne. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania Informacji w poufności przez przedstawicieli 

Wykonawcy, jego pracowników i ewentualnych podwykonawców a także do traktowania  

ich w każdym wypadku jako będących przedmiotem obowiązku zachowania tajemnicy. 

W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do nie używania Informacji w sposób, który byłby 

szkodliwy dla Zamawiającego. 

5. Przekazanie informacji osobom trzecim jest możliwe wyłącznie pod warunkiem wcześniejszego 

otrzymania pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego. 

 

§ 7 

Kary umowne i odstąpienie od umowy 

1. Zostają określone następujące wysokości kar umownych: 

a) w przypadku opóźnienia terminów, o których mowa w § 2 ust. 2 i z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy Zamawiający może naliczyć kary umowne w wysokości 0,5 % wartości 

brutto niedostarczonego lub nieprawidłowo dostarczonego przedmiotu umowy, za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia, 

b) w przypadku opóźnienia terminu, o którym mowa w § 4 ust. 5, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy Zamawiający może naliczyć kary umowne w wysokości 0,05 % łącznego 

wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

c) w przypadku nie wykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązań umownych przez 

Wykonawcę Zamawiający może naliczyć kary umowne w wysokości 5 % łącznego wynagrodzenia 

określonego w § 3 ust. 1 za każde naruszenie, 

d) w przypadku rozwiązania Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących  

po stronie Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 15 % 

wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1, 

e) w przypadku naruszenia któregokolwiek zapisu klauzuli poufności, o której mowa  

w § 6, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10 000 zł za 

każde stwierdzone naruszenie. 

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 podlegają łączeniu. 

3. O naliczeniu kar umownych Zamawiający informuje pisemnie Wykonawcę, określając jednocześnie 

termin uiszczenia kar oraz podając formę uregulowania należności. 
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4. W przypadku uchylania się Wykonawcy od terminowej zapłaty kar umownych, Zamawiający 

potrąca je z zabezpieczenia należytego wykonania umowy bądź z zapłaty należności (faktury) 

na co Wykonawca wyraża zgodę. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z poniższych okoliczności: 

a) wartość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego przekroczy 20 % łącznego 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1. 

b) wartość dokonanych przez Zamawiającego potrąceń, o których mowa w ust. 4, przekroczy 

wartość złożonego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w czasie jej trwania w terminie 

30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania zrealizowanej części umowy. 

7. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 8 

Klauzula przestrzegania przepisów  

w związku z wdrożonym Zintegrowanym Systemem Zarządzania 

W związku z wdrożonym i stosowanym u Zamawiającego Zintegrowanym Systemem Zarządzania 

Jakością i Zarządzania Środowiskowego, zgodnym z wymaganiami norm ISO 9001:2008 oraz  

ISO 14001:2004: 

a) Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań Polityki Jakości i Ochrony Środowiska 

udostępnionej na stronie internetowej www.mpo.com.pl, wymagań norm ISO 9001:2008 oraz 

ISO 14001:2004 oraz ogólnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie realizowanej 

umowy; 

b) Zamawiający, na życzenie Wykonawcy, udostępni do wglądu Księgę Zintegrowanego Systemu 

Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego, jako podstawowy dokument przedstawiający 

system zarządzania jakością i system zarządzania środowiskowego wdrożony i stosowany 

u Zamawiającego; 

c) Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadamiać Zamawiającego o wszystkich 

nieprawidłowościach w zakresie przestrzegania przepisów i zasad ochrony środowiska w związku 

z realizacją umowy oraz do podjęcia natychmiastowych działań mających na celu 

zminimalizowanie ich skutków do czasu przybycia specjalistycznych służb z zakresu ochrony 

środowiska;  

d) W przypadku zaniedbywania przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszym paragrafie 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich działań zmierzających do przywrócenia 

przestrzegania przez Wykonawcę w ramach realizacji umowy wymagań, o których mowa w ust. 

a), oraz prawo do rozwiązania umowy z Wykonawcą ze skutkiem natychmiastowym, a także  
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do żądania ewentualnego odszkodowania od Wykonawcy za wyrządzone szkody lub zwrotu 

kosztów poniesionych przez Zamawiającego na przywrócenie stanu zgodnego z prawem. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z zawarcia i wykonania umowy, Strony poddają pod 

rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:  

Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn zm.). 

3. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać przelewu wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

4. Z zastrzeżeniem wynikającym z art. 144 ust.1 Ustawy, wszelkie zmiany i uzupełnienia 

dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 

6. Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania jej przez obie strony.  

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

 

 

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

 ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 

Załączniki:  

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia. 

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy (zgodnie z wybraną ofertą). 

Załącznik nr 3 – Wzór protokołu odbioru. 
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Załącznik nr 3 do umowy 

nr ………… z dnia ………… 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

(wzór) 

W dniu ................................ na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Kampinoska” 

(OUZ 1) przy ul. Kampinoskiej 1 w Warszawie dokonano odbioru częściowego/ końcowego* 

przedmiotu umowy nr …………… z dnia ……………………201……r. 

Czynności odbioru przeprowadzono z udziałem upoważnionych przedstawicieli stron: 

ze strony Wykonawcy:  

1……………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………….. 

ze strony Zamawiającego: 

1……………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………….. 

Odbiorowi podlegały następujące elementy dostawy: 

L.p. Przedmiot odbioru  Ilość 

1 2 3 

   

   

   

Na podstawie ww. zestawienia przedmiot odbioru uznano za prawidłowy / nieprawidłowy.* 

  

  

  

Strony zgodnie ustanawiają, że niniejszy protokół odbioru jest protokołem 

bezusterkowym / usterkowym i stanowi / nie stanowi podstawy do wypłaty Wykonawcy 

wynagrodzenia*. 

* - niepotrzebne skreślić 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

1.  1.   

2.                                   2.      


