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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO. 

 
Recycling Park Sp. z o.o. 
Kamionka 21, 64-800 Chodzie ż 
 
NIP: 7642592968 
REGON: 300798767 
konto: 12 1090 1317 0000 0001 2001 4939 
 
Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe 
Miasto, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000303394 
Wysokość kapitału zakładowego: 1 500 000,00 zł. 

2. TERMINOLOGIA. 
Terminologia zgodna z kodeksem cywilnym i prawem budowlanym.  

3. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I ZAWARCIA KONTRAKTU. 
a) Wybór najkorzystniejszej oferty z uwzglęnieniem zasad konkurencyjności, jawności  

i przejrzystości określonych dla inwestycji realizowanych w ramach Programu operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 

b) Kontrakt zostanie wynegocjonowany i zawarty z wybranym Oferentem po rozstrzygnięciu 
postępowania w terminie do 15 maja 2014. 

 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę Zakładu 
Odzysku Energii wraz z przyłączami, oświetleniem, drogami, placami manewrowymi oraz zakup 
środków trwałych, w tym: 

• urządzenia do przyjmowania i gromadzenia odpadów w tym: 
− system ważenia i rejestracji odpadów (portiernia), 
− system rozładunku odpadów, 
− system przygotowania odpadów, 

• urządzenia do termicznego przekształcania odpadów, w tym: 
− układ załadunku, 
− 2 komory termicznego przekształcania odpadu 
− instalacja odpopielania z przenośnikiem do pojemnika transportowego, 
− instalacja uzdatniania żużla, 
− kanały spalinowe. 

• turbiny parowej wraz z generatorem 6,3 kV, rurociągami, instalacją elektryczną i aparaturą 
kontrolno-pomiarową i automatyką  

• chłodni kominowych-wentylatorowych wraz z pompami, armaturą i rurociągami. 

• układu odzysku ciepła, w tym: 
− kotły odzyskowe, 
− stacja uzdatniania wody, zbiornik wody zasilającej wraz z układem odgazowania wody 

oraz pompy, 
− armatura, rurociągi, instalacja elektryczna oraz aparatura kontrolno-pomiarowa i 

automatyka. 

• układu oczyszczania spalin, w tym:  
− podgrzewacz spalin na potrzeby pracy katalizatora, 
− układ nawilżania i chłodzenia spalin, 
− wentylator wyciągowy spalin, 
− filtr workowy, 
− układ dozowania sorbentu, 
− zbiornik sorbentu, 
− zbiornik na pył z worków filtracyjnych, 
− schładzacz, 
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− katalizator, 
− komin, 
− rurociągi, instalacja elektryczna oraz aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka, 
− system ciągłego monitoringu spalin, 
− instalacja zestalania pyłów po filtrach, 

realizowane w ramach Projektu pn.: „Zastosowanie rozwiązań innowacyjnych w celu 
uruchomienia produkcji szkła opakowaniowego”, zgodnie z Dokumentacją Projektową. Przedmiot 
zamówienia obejmuje m.in.  wykonanie robót budowalnych, dostawę i montaż materiałów  
i urzadzeń, wykonanie rozruchu instalacji oraz przygotowanie niezbędnych dokumentów do 
pozwolenia na użytkowanie. Przedmiot zamówienia obejmuje także wykonanie niezbędnych dla 
realizacji zamówienia opracowań projektowych. 

 

Numer klasyfikacji zamówienia według Wspólnego Słow nika Zamówie ń (CPV): 
45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę, 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,  

45300000-0  Roboty w zakresie instalacji budowlanych, 

45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

 

5. INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 
Termin wykonania zamówienia – do 31.12.2015 r.  

Okres gwarancji jakości – 24 miesiące od daty odbioru końcowego. 

Rękojmia za wady – 24 miesiące od daty odbioru końcowego. 

 

7. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 

7.1 O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

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

7.1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w 
tym okresie co najmniej dwóch inwestycji, polegających na wybudowaniu  
i uruchomieniu instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych  
o wydajności co najmniej 50 000 Mg/rok lub odpadów niebezpiecznych o wydajności 
min. 1 000 Mg/rok, dla których uzyskano pozwolenie na użytkowanie. 

7.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia: 

Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia 
następujące osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 
niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia: 

a) Ekspert Nr 1 – Przedstawiciel Wykonawcy (Kierownik Kontraktu) posiadający: 

− min. 5 lata doświadczenia na stanowisku kierownika kontraktu, 
przedstawiciela wykonawcy lub kierownika zespołu wykonawcy, kierownika 
zespołu zamawiającego, posiadający doświadczenie przy realizacji co 
najmniej 1 kontraktu lub projektu o łącznej wartości robót co najmniej 100 
mln PLN netto, przez okres minimum jednego roku   

b) Ekspert Nr 2 – Kierownik budowy posiadający 
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− min. 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi 
(po uzyskaniu uprawnień).  

− doświadczenie przy budowie co najmniej jednego obiektu instalacji do 
termicznego przekształcania odpadów komunalnych o wydajności co 
najmniej 50 000 Mg/rok lub odpadów niebezpiecznych o wydajności min.  
1 000 Mg/rok, zakończonych uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, przez 
okres minimum jednego roku   

− uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami wydane na 
podstawie obecnie obowiązujących przepisów lub odpowiadające im 
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów.  

c) Ekspert Nr 3 – Technolog posiadający 

− wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii chemicznej lub inżynierii ochrony 
środowiska  

− min. 2 lata doświadczenia przy realizacji i uruchomieniu instalacji do 
termicznego przekształcania odpadów, zakończonych pozwoleniem na 
użytkowanie 

d) Ekspert Nr 4 - inżynier  posiadający: 

− min. 2 lata doświadczenia z zakresu budowy instalacji termicznego 
przekształcania odpadów lub dla przemysłu chemicznego lub energetyki,  

 
Wskazany powy żej Kluczowy personel nie wyczerpuje wymaga ń dla rzetelnego 
wypełnienia zobowi ązań Wykonawcy i winien by ć traktowany jako minimalne 
wymogi Zamawiaj ącego. 
 

7.1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.: 

a) osiągnięcia w każdym z ostatnich 2 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, roczne przychody netto (bez VAT) ze 
sprzedaży wynoszące minimum równowartość 35 mln PLN; 

b) posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie 
mniejszej niż równowartość kwoty10 mln PLN. 

7.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oceniany 
będzie ich łączny potencjał techniczny, kadrowy, wiedza i doświadczenie, a także sytuacja 
ekonomiczna i finansowa, którymi dysponują lub będą dysponować, z zastrzeżeniem,  
iż wymaganie w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej – wg pkt 7.1.4 a) musi spełniać  
w całości co najmniej jeden z wykonawców oraz wymaganie w zakresie sytuacji ekonomicznej 
i finansowej wg pkt 7.1.4 b) musi spełniać w całości co najmniej jeden z wykonawców 

7.3 W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych 
walutach, Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) aktualny 
na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego.  

Średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem:  

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm 

7.4 Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły 
„spełnia - nie spełnia”. 

7.5 Wykonawcy ubiegający się o udzielnie zamówienia  nie mogą podlegać wykluczeniu  
z postępowania. Na mocy niniejszego pkt. z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza 
się:  

7.5.1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 
nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty 
kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone 
orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

7.5.2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,  
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7.4.3) 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; 

7.5.4) 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; 

7.5.5) 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; 

7.5.6) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY  
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

8.1 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w pkt. 7.5 IDW Wykonawca zobowiązany jest 
dołączyć do oferty wskazane poniżej dokumenty: 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

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

c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega  
z opłaceniem 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 przed upływem terminu składania ofert, 

d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w pkt 7.5.4-
7.5.5 IDW, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert* 

* inne dokumenty potwierdzające niekaralność właściwe dla miejsca zamieszkania osób, 
których dotyczą,   

e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w pkt 7.5.6. 
IDW, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

f) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z przedmiotowego postępowania o 
udzielenie zamówienia na formularzu stanowiącym Załącznik nr 4  do IDW. 

8.2 W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt. 7.1 IDW, 
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wskazane poniżej dokumenty: 

a) wykaz robót budowlanych wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 
wykonania - (na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3  do IDW), wraz z załączeniem 
dokumentów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, terminowo 
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oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone (dokumenty referencyjne wystawione przez Inwestora/ 
Zamawiającego).  

b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, potwierdzający 
spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 7.1.3 IDW. - formularz stanowiący Załącznik 
nr 2 do IDW.  

c) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia - formularz stanowiący Załącznik nr 2a  do IDW.  

d) sprawozdanie finansowe w części rachunku zysków i strat za okres ostatnich 2 lat 
obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, z 
oznaczeniem podmiotu na rzecz którego został sporządzony, a jeżeli sprawozdanie 
finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o 
rachunkowości, również opinię o badanym sprawozdaniu w części dotyczącej rachunku 
zysków i strat. W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania 
sprawozdania finansowego - inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i 
należności, z których wynikać będą roczne przychody netto ze sprzedaży za okres jak w 
zdaniu poprzednim. Przedłożone dokumenty wskazane powyżej muszą potwierdzać 
spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 7.1.4 IDW. 

e) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków 
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. Przedłożony dokument musi 
potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 7.1.4 IDW. 

• Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 8.1 a-c i e składa odpowiedni dokument 
zgodnie z ustalonymi w danym kraju zasadami tj. dokument wystawiony w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

-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 – wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminy składania ofert 

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert 

8.2 Dokumenty wchodzące w skład oferty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Wyjątek stanowią dokumenty składane na 
formularzach stanowiących załączniki do niniejszej IDW które mają być złożone w oryginale.     

             Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej prawdziwości. 

8.3 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę. 

 

9. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJ ĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
9.1. Zamawiający dopuszcza wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia tzw. Konsorcjum. 

              Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają 
Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich 
w postępowaniu i zawarcia Kontraktu w sprawie niniejszego zamówienia. 

9.2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

9.3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, 
których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zawarli umowę regulującą współpracę 
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tych Wykonawców i przedłożyli tę umowę Zamawiającemu wraz z zabezpieczeniem 
należytego wykonania Kontraktu.  

9.4 W przypadku, gdy Wykonawcę/ów reprezentuje Pełnomocnik, pełnomocnictwo powinno być 
dołączone do oferty w oryginale. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa dokument musi 
być poświadczony notarialnie bądź uwierzytelniony przez adwokata lub radcę prawnego.  

 

9a. KORZYSTANIE Z POTENCJAŁU INNEGO PODMIOTU   
Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia polegał na wiedzy  
i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych 
podmiotów pod warunkiem, iż podmiot użyczający swoich zasobów zobowiąże się do brania czynnego 
udziału w realizacji przedmiotu zamówienia, co najmniej w charakterze podwykonawcy.   
Ponadto Wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi 
do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonaniu zamówienia. Zobowiązanie musi być złożone wraz z ofertą w oryginale lub kopii 
poświadczonej notarialnie.  
Jednocześnie zamawiający może żądać wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) 
podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia.  
Zamawiający w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów  
w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący 
wykonawcę z tymi podmiotami  gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów może żądać 
dokumentów dotyczących w szczególności:  

a)     Zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu  
b)     Sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę , przy wykonywaniu 

zamówienia,  
c)     Charakteru stosunku , jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,  
d)     Zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.  
 

Podmiot użyczający swojego potencjału nie może podlegać wykluczeniu z postępowania zgodnie  
z zapisami IDW. Wykonawca składając ofertę musi wykazać, iż podmiot użyczający swojej wiedzy  
i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia nie podlega 
wykluczeniu z postępowania zgodnie z postanowieniami pkt. 7.5 IDW   przedstawiając określone  
w treści pkt. 8.1 IDW stosowne dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia  
z postępowania. 

 

 

10. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAK ŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
W niniejszym postępowaniu, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 
i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą mailową. Jeżeli Zamawiający lub 
Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą 
mailową każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 

a) sprawy formalne – Tomasz Kamiński, tel. + 48 67 350 53 82, e-mail 
sekretariat@recyclingpark.com.pl 

(od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00 – 15:00),  

b) sprawy dot. przedmiotu zamówienia – Tomasz Kamiński, tel. + 48 67 350 53 82, e-mail 
sekretariat@recyclingpark.com.pl 
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      (od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00 – 15:00), 

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

11.1. Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium. 

12. WYJAŚNIANIE I ZMIANY W TREŚCI SIWZ  
12.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Prośba Wykonawcy o wyjaśnienie może być przekazana pisemnie, 
faxem lub drogą mailową. Zamawiający postara się udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak 
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż 3 dni przed upływem 
terminu składania ofert do godz. 12:00.   

 Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym 
przekazał SIWZ oraz zamieści je na swojej stronie internetowej.  

12.2 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, 
zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie 
wszystkim Wykonawcom, którym przekazał niniejszą SIWZ oraz zamieści ją na swojej stronie 
internetowej.  

12.3 Zmiany treści SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 

12.4 Jeżeli w wyniku zmiany treści niniejszej SIWZ będzie niezbędny dodatkowy czas na 
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje 
o tym Wykonawców, którym przekazał niniejszą SIWZ oraz zamieści informację o zmianie 
terminu na swojej stronie internetowej.  

12.5    Wykonawca do  dnia składnia ofert może dokonać wizji lokalnej placu budowy po uprzednim 
uzgodnieniu terminu z Zamawiającym poprzez zgłoszenie na adres mailowy 
sekretariat@recyclingpark.com.pl.  

13.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
13.1 Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

13.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą. 

14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
14.1 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

14.2 Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. Oferta 
powinna być sporządzona na formularzu ofertowym zgodnym w treści z Formularzem Oferty 
przetargowej, stanowiącym Załącznik nr 1  do niniejszej IDW. 

14.3 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, pisemnie przy użyciu nośnika pisma nie 
ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, w formacie nie większym niż A4 (arkusze o 
większych formatach należy złożyć do formatu A4).  

14.4 Ofertę należy złożyć w 2 egzemplarzach ( 1 oryginał i 1 kopia- kopia mo że być kserokopi ą 
oryginału) w formie pisemnej oraz dodatkowo w KOPII  W WERSJI ELEKTRONICZNEJ , 
tj. zeskanowanej (tożsamej z wersją papierową) OFERTY wraz z ZAŁĄCZNIKAMI w formacie 
nieedytowalnego pliku PDF na płycie CD lub DVD. Na OFERTACH w formie papierowej 
powinien być odpowiedni napis: „oryginał", „kopia". W przypadku rozbieżności pomiędzy 
wersją pisemną, a kopią w wersji elektronicznej wiążący jest egzemplarz w wersji pisemnej. 

14.5 Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty, w tym zapisane strony wszystkich 
załączników, zostały ponumerowane kolejnymi numerami. Cała oferta powinna być zszyta lub 
trwale połączona w inny sposób, uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki. 

14.6 Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być podpisane 
przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy pod rygorem nieuwzględnienia tych 
zmian przez Zamawiającego. 

14.7 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
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14.8 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić złożoną przez siebie 
ofertę. Powiadomienie o zmianie musi być złożone z dopiskiem: „zmiana” według zasad 
przewidzianych w pkt. 14.12 IDW. 

14.9 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, wycofać złożoną przez siebie 
ofertę. Ofertę wycofać może jedynie osoba należycie umocowana. Powiadomienia o 
wycofaniu zostaną odczytane w pierwszej kolejności. Oferty, których dotyczy wycofanie, nie 
będą otwierane. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom. 

14.10 Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez 
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie i treści 
zgodnej z niniejszą IDW i przepisami prawa. 

14.11 Kompletna oferta musi zawierać: 

a) Formularz Oferty wraz z Załącznikiem do Oferty, sporządzony na podstawie wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 1  do niniejszej IDW, 

b) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia sporządzony na 
podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2  do IDW, 

c) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2a  
do IDW 

d) Wykaz wykonanych zamówień (robót budowlanych) sporządzony na podstawie wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 3  do IDW wraz z koniecznymi dokumentami zgodnie z pkt. 
10.1. B a) niniejszej IDW, 

e) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie, na 
formularzu stanowiącym Załącznik nr 4  do IDW, 

f) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie 
wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

g) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Kontraktu’ 

h) Wyceniony Wykaz Cen – Załącznik Nr 5 ; 

i) pozostałe dokumenty wymienione w treści niniejszej IDW.  

14.12 Ofertę (formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami) należy składać w nieprzejrzystym i 
zamkniętym opakowaniu. Opakowanie powinno być zalakowane lub odpowiednio 
zabezpieczone w sposób uniemożliwiający bezśladowe otworzenie (np. podpisane na 
wszystkich połączeniach) oraz zawierać oznaczenie Wykonawcy (nazwę i adres). 
Opakowanie powinno być zaadresowane w następujący sposób: 

 

 

Recycling Park Sp. z o.o. 
Kamionka 21, 64-800 Chodzie ż 

Opakowanie należy oznaczyć następująco:  

 
OFERTA w post ępowaniu pn.: 

 
Budowa Zakładu Odzysku Energii  w Kamionce 

 
Znak sprawy: ZOE Kamionka 

Nie otwiera ć przed dniem 15.04.2014 r. godz. 14:30 

 

15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.  
15.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Recycling Park Sp. z o.o. 

Kamionka 21, 64-800 Chodzie ż 
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w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia  15.04.2014r . do godz.  14:00 

15.2 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Kamionka 21, 64-800 Chodzie ż. 

W dniu 15.04.2014r. o godz.  14:30 

16. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
16.1 Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do IDW. 

Podana przez Wykonawcę cena oferty (wynagrodzenie) będzie wynagrodzeniem ryczałtowym 
w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) 

16.2 Cena oferty musi być wyrazona w PLN cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 

16.3 Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować 
wszelkie koszty i wydatki, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.  

16.4 Cena musi zostać podana wg wzoru zawartego w Wykazie Cen. 

16.5 Dla potrzeby oceny i porównania ofert Wykonawcy winni naliczyć 23% podatek VAT. 
W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest 
zobowiązany do uiszczania podatku VAT (lub ceł) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
i który w Formularzu Oferty poda cenę z zerową stawką VAT Zamawiający na etapie oceny 
i porównywania ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT (lub cło), 
zgodnie art.3 ust.1 pkt 1 Ustawy o cenach z dnia 5 lipca 2001r. (Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1050).  
Powyższe wynika z konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet 
Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia. 

16.6 Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia zostaną określone  
w umowie. 

 

17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

17.1 Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców 
niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania oraz nie zostaną 
odrzucone przez Zamawiającego.  

17.2 Kryteria - zasady przyznawania i sumowania punktów  

Poniższe kryteria odnoszą się do nominalnych parametrów pracy instalacji o wydajności 
nominalnej wynoszącej 6 250 kg/h dla każdej z linii (łącznie 12,5 Mg/h), przy średniej wartości 
opałowej odpadów równej 9 MJ/kg. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów liczonych 
jako suma iloczynów punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach i wag przypisanych 
do tych kryteriów, zgodnie z następującym wzorem:  

 
gdzie:  
Oi – ocena badanej oferty (oferty „i”)  

k – numer kryterium;  

Pk – liczba punktów jakie otrzyma oferta „i” w danym kryterium;  

Wk – waga danego kryterium.  

Zestawienie kryteriów oraz przypisanych kryteriom wag:  

1. Cena ofertowa (KC) – waga 75%  

2. Koszty eksploatacji (KP) – waga 15%  
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3. Kryterium środowiskowe (KŚ) – waga 10%  

Kryterium „Cena ofertowa” (KC)  

W kryterium „Cena ofertowa” oferty będą oceniane zgodnie z następującym wzorem:  

Pi(KC) = Cmin  / Ci x 100  

gdzie:  

Pi(KC) – liczba punktów jakie otrzyma oferta „i” w kryterium „Cena ofertowa”;  

Cmin –  najniższa cena brutto spośród wszystkich nieodrzuconych ofert;  

Ci –  cena brutto oferty „i” wyrażona w zł. 

W kryterium „Cena ofertowa” można zdobyć maksymalnie 100 punktów.  

Kryterium „Koszty eksploatacji” (KE)  

W kryterium „Koszty eksploatacji” oferty będą oceniane zgodnie z następującym wzorem:  

Pi(KE) = P i(ZL) + P i(ZW) + Pi(ZG) + Pi(ZO) 

gdzie:  

Pi(KE) – liczba punktów jakie otrzyma oferta „i” w kryterium „Koszty eksploatacji ”;  
a)  Pi(ZL) – liczba punktów jakie otrzyma oferta „i” w podkryterium „Zużycie energii elektrycznej”;  

b)  Pi(ZW) – liczba punktów jakie otrzyma oferta „i” w podkryterium „Zużycie wody”; 
c)  Pi(ZG) – liczba punktów jakie otrzyma oferta „i” w podkryterium „Zużycie gazu”; 

d)  Pi(ZO) – liczba punktów jakie otrzyma oferta „i” w podkryterium „Ilość wytworzonych odpadów 
 wtórnych”; 

W kryterium „Koszty eksploatacji” można zdobyć maksymalnie 100 punktów.  

a) Podkryterium „Zu życie energii elektrycznej” (maksymalna ocena – 25 p unktów) 

W podkryterium „Koszty eksploatacji” oferty będą oceniane zgodnie z następującym wzorem:  
Pi(ZL) = WZL min  / WZL i x 25  

gdzie:  
Pi(ZL) liczba punktów jakie otrzyma oferta „i” w podkryterium „Zużycie energii elektrycznej”; 
WZL gwarantowana przez wykonawcę wartość rocznego zużycia energii elektrycznej wyrażona 

w MWh/Mg unieszkodliwianych odpadów podana w Formularzu oferty 
WZLmin najniższy WZL spośród wszystkich nieodrzuconych ofert;  
WZLi WZL oferty „i”; 

b) Podkryterium „Zu życie wody” (maksymalna ocena – 25 punktów)  

W podkryterium „Zużycie wody” oferty będą oceniane zgodnie z następującym wzorem:  
Pi(ZW) = WZWmin  / WZWi x 25  

gdzie:  
Pi(ZW) liczba punktów jakie otrzyma oferta „i” w podkryterium „Zużycie wody”;  
WZW gwarantowana przez wykonawcę wartość rocznego zużycia wody technologicznej 

wyrażona w m3/Mg unieszkodliwianych odpadów podana w Formularzu oferty 
WZWmin najniższy WZW spośród wszystkich nieodrzuconych ofert; 
WZWi WZW oferty „i”;  

c) Podkryterium „Zu życie gazu” (maksymalna ocena – 25 punktów)  

W podkryterium „Zużycie gazu” oferty będą oceniane zgodnie z następującym wzorem:  
Pi(ZG) = WZGmin  / WZGi x 25  

gdzie:  
Pi(ZG) Liczba punktów jakie otrzyma oferta „i” za podkryterium „Zużycie gazu”;  
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WZG   gwarantowana przez wykonawcę wartość rocznego zużycia gazu wyrażona w m3/Mg 
unieszkodliwianych odpadów  podana w Formularzu oferty 

WZGmin   najniższy WZG spośród wszystkich nieodrzuconych ofert; 
WZGi -  WZG wykazany w ofercie „i”; 

d) Podkryterium „Ilo ść wytworzonych odpadów wtórnych” (maksymalna ocena –  25 punktów)  

W podkryterium „Ilość wytworzonych odpadów wtórnych” oferty będą oceniane zgodnie 
z następującym wzorem:  

Pi(ZO) = WZOmin  / WZOi x 25  

gdzie:  
Pi(ZO) Liczba punktów jakie otrzyma oferta „i” za podkryterium „Ilość wytworzonych odpadów 
  wtórnych”;  
WZO gwarantowana przez wykonawcę ilość wytworzonych odpadów wtórnych wyrażona w 

kg/Mg unieszkodliwianych odpadów  podana w Formularzu oferty 
WZOmin najniższy WZO spośród wszystkich nieodrzuconych ofert; 
WZOi WZO wykazany w ofercie „i”; 

Kryterium „Kryterium środowiskowe” (K Ś) 

W kryterium „Kryterium środowiskowe” oferty będą oceniane zgodnie z następującym wzorem:  

Pi(KŚ) = Pi(KŚ1) + Pi(KŚ2) + Pi(KŚ3) + Pi(KŚ4) + Pi(KŚ5) + Pi(KŚ6) 

gdzie:  

 Pi(KŚ) – liczba punktów jakie otrzyma oferta „i” za „Kryterium środowiskowe”;  
a)  Pi(KŚ1) – liczba punktów jakie otrzyma oferta „i” za podkryterium „Obniżenie emisji SO2 do 
 powietrza”;  
b)  Pi(KŚ2) – liczba punktów jakie otrzyma oferta „i” za podkryterium „Obniżenie emisji TOC do 
 powietrza”;  
c)  Pi(KŚ3) – liczba punktów jakie otrzyma oferta „i” za podkryterium „Obniżenie emisji tlenków 
 azotu do powietrza”;  
d)  Pi(KŚ4) – liczba punktów jakie otrzyma oferta „i” za podkryterium „Obniżenie emisji pyłów do 
 powietrza”;  
e) Pi(KŚ5) – liczba punktów jakie otrzyma oferta „i” za podkryterium „Obniżenie emisji rtęci do 
 powietrza”.  
f) Pi(KŚ6) – liczba punktów jakie otrzyma oferta „i” za podkryterium „Obniżenie emisji tlenków 
 węgla do powietrza”.  

W ramach kryterium „Kryterium środowiskowe” można zdobyć maksymalnie 100 punktów.  

a) Podkryterium „Obni żenie emisji SO 2 do powietrza” (maksymalna ocena – 15 punktów)  

W podkryterium „Obniżenie emisji SO2 do powietrza” oferty będą oceniane zgodnie z następującym 
wzorem:  

Pi(KŚ1) = PKŚ1i / PKŚ1max  x 15  

gdzie:  
Pi(KŚ1)  liczba punktów jakie otrzyma oferta „i” w podkryterium „Obniżenie emisji SO2 do  
  powietrza”;  
PKŚ1 różnica pomiędzy gwarantowaną przez Wykonawcę maksymalną wysokością emisji SO2 

do powietrza podaną w Formularzu oferty, a maksymalną wartością określoną przez 
standardy emisyjne (50 mg/mu

3), wyrażona w mg/mu
3.  

PKŚ1max największa PKŚ1 spośród wszystkich nieodrzuconych ofert;  
PKŚ1i   PKŚ1 oferty „i”,  
W przypadku, gdy dla wszystkich ofert PKŚ1 wyniesie 0, wszystkie oferty otrzymają w niniejszym 
podkryterium 0 punktów.  

b) Podkryterium „Obni żenie emisji TOC do powietrza” (maksymalna ocena – 2 0 punktów)  

W podkryterium „Obniżenie emisji TOC do powietrza” oferty będą oceniane zgodnie z następującym 
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wzorem:  
Pi(KŚ2) = PKŚ2i / PKŚ2max  x 20  

gdzie:  

Pi(KŚ2)   liczba punktów jakie otrzyma oferta „i” w podkryterium „Obniżenie emisji TOC do  
  powietrza”;  
PKŚ2   różnica pomiędzy gwarantowaną przez Wykonawcę maksymalną wysokością emisji 
  TOC do powietrza podaną w Formularzu oferty, a maksymalną wartością określoną przez 
  standardy emisyjne (10 mg/mu

3 ), wyrażona w mg/mu
3.  

PKŚ2max   najwyższa PKŚ2 spośród wszystkich nieodrzuconych ofert;  
PKŚ2i   PKŚ2 oferty „i”;  
W przypadku, gdy dla wszystkich ofert PKŚ2 wyniesie 0, wszystkie oferty otrzymają w niniejszym 
podkryterium 0 punktów.  

c) Podkryterium „Obni żenie emisji tlenków azotu do powietrza” (maksymalna  ocena – 15 
punktów)  

W podkryterium „Obniżenie emisji tlenków azotu do powietrza” oferty będą oceniane zgodnie  
z następującym wzorem:  

Pi(KŚ3) = PKŚ3i / PKŚ3max  x 15  

gdzie:  

Pi(KŚ3)   liczba punktów jakie otrzyma oferta „i” w podkryterium „Obniżenie emisji tlenków azotu 
  do powietrza”;  
PKŚ3   różnica pomiędzy gwarantowaną przez Wykonawcę maksymalną wysokością emisji 
  tlenków azotu do powietrza podaną w Formularzu oferty, a maksymalną wartością  
  określoną przez standardy emisyjne (200 mg/mu

3), wyrażona w mg/mu
3.  

PKŚ3max   najwyższa PKŚ3 spośród wszystkich nieodrzuconych ofert;  
PKŚ3i   PKŚ3 oferty „i”;  
W przypadku, gdy dla wszystkich ofert PKŚ3 wyniesie 0, wszystkie oferty otrzymają w niniejszym 
podkryterium 0 punktów.  

d) Podkryterium „Obni żenie emisji pyłów do powietrza” (maksymalna ocena –  25 punktów)  

W podkryterium „Obniżenie emisji pyłów do powietrza” oferty będą oceniane zgodnie z następującym 
wzorem:  

Pi(KŚ4) = PKŚ4i / PKŚ4max  x 25  

gdzie:  

Pi(KŚ4)   liczba punktów jakie otrzyma oferta „i” w podkryterium „Obniżenie emisji pyłów do  
  powietrza”;  
PKŚ4   różnica pomiędzy gwarantowaną przez Wykonawcę maksymalną wysokością emisji 
  pyłów do powietrza podaną w Formularzu oferty, a maksymalną wartością określoną 
  przez standardy emisyjne (10 mg/mu

3), wyrażona w mg/mu
3.  

PKŚ4max  najwyższa PKŚ4 spośród wszystkich nieodrzuconych ofert;  
PKŚ4i   PKŚ4 oferty „i”;  
W przypadku, gdy dla wszystkich ofert PKŚ4 wyniesie 0, wszystkie oferty otrzymają w niniejszym 
podkryterium 0 punktów.  

e) Podkryterium „Obni żenie emisji rt ęci do powietrza” (maksymalna ocena – 15 punktów)  

W podkryterium „Obniżenie emisji rtęci do powietrza” oferty będą oceniane zgodnie z następującym 
wzorem:  

Pi(KŚ5) = PKŚ5i / PKŚ5max  x 15  

gdzie:  
Pi(KŚ5)   liczba punktów jakie otrzyma oferta „i” w podkryterium „Obniżenie emisji rtęci do  
  powietrza”;  
PKŚ5   różnica pomiędzy gwarantowaną przez Wykonawcę maksymalną wysokością emisji rtęci 
  do powietrza podaną w Formularzu oferty, a maksymalną wartością określoną przez 
  standardy emisyjne (0,05 mg/mu

3), wyrażona w mg/mu
3.  

PKŚ5max  najwyższa PKŚ5 spośród wszystkich nieodrzuconych ofert;  
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PKŚ5i   PKŚ5 oferty „i”;  
W przypadku, gdy dla wszystkich ofert PKŚ5 wyniesie 0, wszystkie oferty otrzymają w niniejszym 
podkryterium 0 punktów. 

f) Podkryterium „Obni żenie emisji tlenku w ęgla do powietrza” (maksymalna ocena – 10 
punktów)  

W podkryterium „Obniżenie emisji tlenku węgla do powietrza” oferty będą oceniane zgodnie 
z następującym wzorem:  

Pi(KŚ6) = PKŚ6i / PKŚ6max  x 10  

gdzie:  

Pi(KŚ6)   liczba punktów jakie otrzyma oferta „i” w podkryterium „Obniżenie emisji tlenku węgla 
  do powietrza”;  
PKŚ6   różnica pomiędzy gwarantowaną przez Wykonawcę maksymalną wysokością emisji 
  pyłów do powietrza podana w Formularzu oferty, a maksymalną wartością określoną 
  przez standardy emisyjne (10 mg/mu

3), wyrażona w mg/mu
3.  

PKŚ6max   najwyższa PKŚ6 spośród wszystkich nieodrzuconych ofert;  
PKŚ6i   PKŚ6 oferty „i”;  
W przypadku, gdy dla wszystkich ofert PKŚ6 wyniesie 0, wszystkie oferty otrzymają w niniejszym 
podkryterium 0 punktów.  

17.3    W razie wątpliwości Zamawiający przyjmie za poprawnie obliczoną cenę całkowitą oferty  
(z podatkiem VAT) wyrażoną słownie w Formularzu Oferty. 

17.4 Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska największą 
liczbę punktów w zakresie wszystkich kryteriów łącznie.  

 

18.  UZUPEŁNIANIE, WYJAŚNIANIE TREŚCI OFERT, RAŻĄCO NISKA CENA, WYKLUCZENIE Z 
POSTĘPOWANIA 
18.1    W przypadku braków bądź nieścisłości w treści złożonych ofert Zamawiajacy może wezwać 

wykonawców  do ich wyjaśnienia bądź złożenia (uzupełnienia) w wyznaczonym terminie 
stosownych dokumentów. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumnety 
powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 
zgodność oferty z treścią SIWZ nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert 
w niniejszym postępowaniu, pod rygorem pominięcia, a w konsekwencji nawet wykluczenia z 
postępowania. 

18.2      Wykluczenie z postępowania: 

             Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:  

             a) na wezwanie Zamawiającego nie wyrazili zgody na przedłużenie okresu związania ofertą  

             b) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu okreslonych w pkt. 7 IDW 

             c) nie wnieśli wymaganym terminie wyjaśnień/uzupełnień do oferty bądź ich 
wyjaśnienia/uzupełnienia zostały uznane za niewystarczające dla wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu lub  zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ. 

             d) złożyli ofertę zawierającą raząco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia  

             e) nie złożyli na wezwanie Zamawiającego oferty dodatkowej określonej w treści pkt. 22 IDW 

18.3      Rażąco niska cena: 

              W przypadku uznania przez Zamawiającego, iż złożona oferta zawiera rażąco niską cenę w 
stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się on do wykonawcy o udzielenie w określonym 
terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny 
umożliwiającą należącą realizację zamówienia za określoną kwotę. Wykonawca w treści 
złożonych wyjaśnień musi udowodnić, iż cena jest uzasadniona i umożliwia wykonanie 
zamówienia pod rygorem wykluczenia z postępowania.  

 

19. INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓ WIENIA  

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie przed podpisaniem Kontraktu: 
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a) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu zgodnie z zapisami pkt 20 IDW. 

b) złożyć dokument, o którym mowa w pkt. 9.3. IDW 

 

20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
20.1 Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy (Kontraktu) zawartej  

w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% Zatwierdzonej 
Kwoty Kontraktowej.  

20.2 Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania nie 
później niż przed podpisaniem Kontraktu, w odniesieniu do pkt. 20.3 lub wyrazić pisemną 
zgodę w Kontrakcie na potrącanie przez Zamawiającego 5% kwoty każdej faktury. 

20.3 Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) gwarancjach bankowych; 

c) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

20.4 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący 
rachunek bankowy Zamawiającego:  

12 1090 1317 0000 0001 2001 4939 

z dopiskiem: „zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu do postępowania ZOE 
Kamionka” 

 

21. WALUTA, W JAKIEJ B ĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJ Ą 
NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA  

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

 

22. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetragu na każdym etapie 
postęowania bez podania przyczyny oraz do wyboru oferty najkorzystniejszej z punktu widzenia 
przyjętych kryteriów. 

2. Zamawiający zakłada, że dokona wyboru wykonawcy na podstawie złożonych ofert. Jednakże 
w przypadku przekroczenia w złożonych ofertach poziomu cen w stosunku do założonego 
budżetu Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do złożenia ofert 
dodatkowych. Oferenci zostaną wezwani do złożenia ponownych ofert w terminie przez 
Zamawiającego wyznaczonym.  

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
niniejszego zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. Powyższy tryb może być zastosowany również 
w przypadku uchylania się od zawarcia umowy w sprawnie nieniejszego zamówienia lub nie 
wniesienia wymaganego zabezpieczenia przez kolejnego wykonawcę, którego oferta zostanie 
wybrana jako najkorzystniejsza. 

4. Upływ terminu związania ofertą nie stoi na przeszkodzie zawarciu umowy w sprawie 
niniejszego zamówienia o ile obie strony wyrażą ku temu wolę.   

 

23. WYKAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO NINIEJSZYCH IDW. 
Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory: 

 

L.p. Oznaczenie Zał ącznika Nazwa Załącznika 

1.  Załącznik nr 1 Formularz Oferty  

2.  Załącznik nr 2 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 
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3.  Załącznik nr 2a 
Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu 
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia 

4.  Załącznik nr 3 Wykazu wykonanych zamówień (robót budowlanych) 

5.  Załącznik nr 4 
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 
udzielenie zamówienia  

6.  Załącznik Nr 5 Wykaz Cen 
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Załącznik nr 1 
 

 Formularz Oferty  

DLA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

na zadanie pn.: Budowa Zakładu Odzysku Energii  w Kamionce  realizowane w ramach Projektu 
pn. „Zastosowanie rozwiązań innowacyjnych w celu uruchomienia produkcji szkła opakowaniowego”. 
Nr. POIG.04.05.01-00-004/12-00  
 

Nr referencyjny na dany sprawie przez Zamawiaj ącego  ZOE Kamionka  
 
ZAMAWIAJ ĄCY: 

Recycling Park Sp. z o.o. 
Kamionka 21, 64-800 Chodzie ż 
 
NIP : 7642592968 
REGON: 300798767 
Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe 
Miasto, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000303394 
Wysokość kapitału zakładowego: 1 500 000,00 zł. 
 
 

WYKONAWCA:  
Niniejsza oferta zostaje zło żona przez 1:  

L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ców) Adres(y) 
Wykonawcy(ców) 

   

   

 
OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

 
Ja (my) ni żej podpisany(i) działaj ąc w imieniu i na rzecz ww. Wykonawcy/Wykonawców 
oświadczam(y), że: 
 

Oferuj ę(my): wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z wymogami: SIWZ, wyjaśnień do 
SIWZ oraz jej zmian za: 

1) cena oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi (bez podatku VAT): ........................ PLN  
(słownie PLN: ................................................................................................................) 

2) należny podatek VAT 23% w wysokości ........................... PLN,  
(słownie PLN: ……………………………………………………………………………………)  

3) całkowita cena oferty (z podatkiem VAT) : ...........................PLN  
(słownie PLN .....................................................................................................................); 

  

Ponadto o świadczam(y), że: 

1. Zamówienie zrealizujemy w terminie: określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia 

                                                 
1 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.  
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2. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej 
zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

3. Jestem(śmy) związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, tj. 30 dni .  

4. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i w terminie 
zaproponowanym przez Zamawiającego. 

5. Zobowiązuję(emy) się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu, najpóźniej 
w dniu zawarcia umowy na sumę stanowiącą 5% ceny ofertowej brutto na zasadach określonych 
w punkcie 21 IDW, Część I SIWZ. 

6. Składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu */ Składam(y) niniejszą ofertę jako Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* 

7. Gwarantujemy uzyskanie minimum 27 000 MWh/rok  energii elektrycznej.  

8. Gwarantujemy uzyskanie następujących parametrów technicznych (gwarantowane parametry 
techniczne) 

 

Lp. Parametr techniczny 

Wartość parametru 
gwarantowana 
przez oferenta 

(wypełnia oferent) 

Wymagana 
wartość parametru 

1. 
Zdolność przerobowa (wyliczona z ilości 
odpadów  o wartości kalorycznej 9 MJ/kg, 
poddawanych termicznemu przekształceniu) 

 6 250 kg/h 

2. 
Wydajność eksploatacyjna (wyliczona z 
ilości odpadów poddawanych termicznemu 
przekształceniu) 

 150 Mg/dobę 

3. 
Czas pracy rzeczywisty ustalony na 
podstawie zliczania czasu pracy przez 
program komputerowy 

 8 000 h/rok 

4. Zużycie energii elektrycznej w MWh/rok  - 

5. Zużycie wody(WZW) w m3/rok  - 

6. Zużycie gazu (WZG) w m3/rok  - 

7. Stężenie SO2 do powietrza (mg/mu
3)  

≤50 mg/mu
3->przy 

zaw. O2 11% 

8. Stężenie TOC do powietrza (mg/mu
3)  

≤10 mg/mu
3->przy 

zaw. O2 11% 

9. 
Stężenie tlenków azotu do powietrza 
(mg/mu

3) 
 

≤200 mg/mu
3->przy 

zaw. O2 11% 

10. Stężenie pyłów do powietrza (mg/mu
3)  

≤10 mg/mu
3->przy 

zaw. O2 11% 

11. Stężenie rtęci do powietrza (mg/mu
3)  

≤0,05 mg/mu
3-

>przy zaw. O2 11% 

12. Emisja tlenku węgla do powietrza (mg/mu
3)  

≤50 mg/mu
3->przy 

zaw. O2 11% 

13.  Stężenie dioksyn i furanów  
≤0,1 ng/mu

3->przy 
zaw. O2 11% 

14 Stężenie Cd + Tl  
≤0,05 mg/mu

3-
>przy zaw. O2 11% 

15 
Stężenie metali ciężkich (Pb, Cr, Ni, Mn, Sb, 
Cu, V, Co, As) 

 
≤0,5 mg/mu

3->przy 
zaw. O2 11% 

 

9. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
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     (1)….............................................................................................................................. 
     (2)….............................................................................................................................. 
     (3)….............................................................................................................................. 
     (4)….............................................................................................................................. 
     (5) …………………………………………………………………………………………….. 
 
Zaleca się określenie zawartości oferty poprzez uzupełnienie poniższego zapisu: 
Oferta wraz z załącznikami zawiera ............. zapisanych stron, podpisanych i ponumerowanych zgodnie z 
wymogami SIWZ. 
 
(*) niepotrzebne skreślić       
 
 
Podpis(y): 

L.p. Nazwa Wykonawcy 

Nazwisko i imi ę osoby (osób) 
upowa żnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy 

Podpis(y) osoby(osób) 
upowa żnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy 

Miejscowo ść 

i data 
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Załącznik nr 2 
Wykaz osób, które b ędą uczestniczy ć w wykonaniu zamówienia. 

 
Zadanie pn. : „Budowa Zakładu Odzysku Energii  w Ka mionce”  

 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaj ącego  ZOE Kamionka  
 
ZAMAWIAJ ĄCY: 

Recycling Park Sp. z o.o. 
Kamionka 21, 64-800 Chodzie ż 

 
WYKONAWCA: 

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

 

 

 

   

Wykonawca przestawia według podanego poniżej wzoru informacje o osobach wskazanych do wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawca na własną odpowiedzialność 
przedstawia te informacje, które uważa za istotne w świetle wymagań SIWZ.  
 
 

Funkcja pełniona 
w Zespole 

Kluczowych 
Specjalistów 

Imię i nazwisko 
 

Kwalifikacje 
 

Doświadczenie zawodowe 
 

Nazwa inwestycji/ 
zakres robót 
budowlanych 

 

Pełniona 
funkcja 

 

Data pełnienia 
tej funkcji 

od 
[mies./rok] 

do 
[mies./rok] 

Ekspert Nr 1 - 
Kierownik 
Kontraktu 
 

      

Ekspert Nr 2 - 
Kierownik 
budowy 
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Ekspert Nr 3 -  
Technolog 

 

      

Ekspert Nr 4 - 
Mechanik 

 

      

 
 
PODPIS(Y): 
 
 

lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 
Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania niniejszego 
wniosku w imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej go wniosku w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i  data 
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Załącznik nr 3 
Wykaz wykonanych zamówie ń (robót budowlanych) 
Zadanie pn. : „Budowa Zakładu Odzysku Energii  w Ka mionce”  

 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaj ącego  ZOE Kamionka  
 
ZAMAWIAJ ĄCY: 

Recycling Park Sp. z o.o. 
Kamionka 21, 64-800 Chodzie ż 

 

 
WYKONAWCA: 

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

  

   
 
 

L.p
. 

Nazwa 
przedsi ęwzięcia  

 
Opis 

wykonanych 
Robót 

Warto ść 
robót 

budowlanych 
w PLN bez 

podatku VAT  

Data wykonania 
Miejsce 

wykonania 

Odbiorca   
(nazwa, adres, nr telefonu do 

kontaktu)  
Nazwa Wykonawcy * 

pocz ątek 
(data)  

zakończenie 
(data)  

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

* - Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia. 
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PODPIS(Y): 
 

lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 
Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania niniejszego 
wniosku w imieniu Wykonawcy(ów) 

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

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i  data 
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Załącznik nr 2a 
 

Oświadczenie, że osoby, które b ędą uczestniczy ć w wykonaniu zamówienia, 
posiadaj ą wymagane uprawnienia. 

Zadanie pn. : „Budowa Zakładu Odzysku Energii  w Ka mionce”  

 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaj ącego  ZOE Kamionka  
 
ZAMAWIAJ ĄCY: 

Recycling Park Sp. z o.o. 
Kamionka 21, 64-800 Chodzie ż 

 
WYKONAWCA: 

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

  
   

 
W imieniu reprezentowanego(nych) przeze mnie (przez nas) Wykonawcy(ców) oświadczam(y), iż  

Wskazane w wykazie osoby posiadają uprawnienia budowlane wymagane w pkt. 7.1.3 IDW, tj: 

 

………………………….… - posiada uprawnienia budowlane wymagane w pkt. 7.1.3 IDW 

/imię i nazwisko/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PODPIS(Y): 

l.p.  Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

 

 

Nazwisko i imi ę osoby (osób) 
upowa żnionej(ych) do reprezentowania 

Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) upowa żnionej(ych) do 
reprezentowania Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowo ść  

i  data 
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Załącznik nr 4 
 

Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z post ępowania o udzielenie 
zamówienia 

Zadanie pn. : „Budowa Zakładu Odzysku Energii  w Ka mionce”  

 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaj ącego  ZOE Kamionka  
 
 
ZAMAWIAJ ĄCY: 

Recycling Park Sp. z o.o. 
Kamionka 21, 64-800 Chodzie ż 

 
WYKONAWCA: 

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

  

   

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
o braku podstaw do wykluczenia z post ępowania o udzielenie zamówienia  

 

W imieniu reprezentowanego(nych) przeze mnie (przez nas)  Wykonawcy(ców) oświadczam(y), iż 
brak jest podstaw do wykluczenia mnie(nas) z post ępowania o udzielenie niniejszego  zamówienia 
w okoliczno ściach , o których mowa w pkt. 7.5 IDW , tj. 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, 
lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary 
umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone 
orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,  

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) 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; 

5) 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 
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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) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

 
PODPIS(Y): 

l.p.  Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

 

 

Nazwisko i imi ę osoby (osób) 
upowa żnionej(ych) do reprezentowania 

Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) upowa żnionej(ych) do  
reprezentowania Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowo ść  

i  data 
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Załącznik nr 5 
Wykaz Cen 

Zadanie pn. : „Budowa Zakładu Odzysku Energii  w Ka mionce”  

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaj ącego  ZOE Kamionka  

 
ZAMAWIAJ ĄCY: 

Recycling Park Sp. z o.o. 
Kamionka 21, 64-800 Chodzie ż 

 
WYKONAWCA: 

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

  

   

Preambuła 
Płatności za wszystkie pozycje Robót zostaną dokonane na podstawie ustalonej kwoty ryczałtowej. 
Opisy poszczególnych pozycji podane w WYKAZIE CEN nie powinny być traktowane jako 
ograniczające zobowiązania Wykonawcy wynikające z Kontraktu na wykonanie Robót, które zostały 
wyczerpująco opisane w innych dokumentach.  

W kolumnie „Kwota netto” kwoty i stawki za wszystkie pozycje wyszczególnione w Wykazie Cen 
Wykonawca poda z wyłączeniem podatku VAT. Podane kwoty dla poszczególnych pozycji robót w 
tabeli Wykazu Cen będą służyć do ustaleń w zakresie przejściowych płatności. VAT zostanie 
zapłacony w należnej kwocie zgodnie z zapisami prawa polskiego w sprawie VAT. 

Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji 
w Wykazie Cen i/lub wyjaśnienia w niniejszym wstępie, Wykonawca winien mieć pełną świadomość, 
że kwoty, które wprowadził do Wykazu Cen, dotyczą Robót zakończonych całkowicie pod każdym 
względem. Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadom wszystkich wymagań i zobowiązań, 
wyrażonych bezpośrednio, czy też sugerowanych, objętych każdą częścią niniejszego Kontraktu i że 
stosownie do nich wycenił wszystkie pozycje.  

W związku z powyższym podane kwoty muszą obejmować wszelkie wydatki poboczne 
i nieprzewidziane oraz ryzyko każdego rodzaju, niezbędne do budowy, ukończenia i uruchomienia 
całości Robót zgodnie z Umową. O ile Wykaz Cen nie przewiduje innych pozycji, należy zapewnić 
odpowiednie rezerwy w stawkach i kwotach w poszczególnych pozycjach Wykazu Cen na wszelkie 
ponoszone koszty związane.  

Kwoty bądź stawki wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich pozycji w Wykazie 
Cen muszą odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonywania Robót opisanych w Kontrakcie. 
Wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia (o ile nie wymienione 
osobno), odnoszące się do niniejszego Kontraktu jako całości, należy rozdzielić pomiędzy wszystkie 
kwoty podane w Wykazie Cen, podczas gdy koszty dotyczące określonych części Kontraktu należy 
rozciągnąć na te pozycje, których te części dotyczą. 

W Wykazie Cen należy podać, kwoty i stawki w PLN dla wszystkich pozycji. O ile Wykonawca pominie 
cenę danej pozycji zakłada się, że została ona zawarta w innym miejscu w podanych przez niego 
kwotach bądź stawkach. Zmiany w Wykazie Cen, jak również dodanie nowych pozycji, nie są 
dozwolone. 

Płatności dla Wykonawcy będą określane na podstawie aktualnego postępu Robót. Wartość 
wynagrodzenia Wykonawcy dla potrzeb wniosku o płatność przejściową obejmować będzie wyłącznie 
wartości kompletnie ukończonych pozycji Wykazu Cen lub pozycji wynikających z ich dodatkowego 
podziału, zatwierdzonego przez Zamawiającego. 
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TABELA WYKAZU CEN 
 

Lp.  Opis Kwota netto 
(PLN) 

Kwota VAT 
(PLN) 

Kwota brutto 
(PLN) 

1. Budynek hali Zakładu Odzysku Energii 
wraz z przyłączami, oświetleniem, 
drogami i placami manewrowymi  

…………… …………… ……………. 

2. Urządzenie do przyjmowania i 
gromadzenia odpadów wraz z instalacją 
w tym: 
− system ważenia i rejestracji 

odpadów (portiernia), 
− system rozładunku odpadów, 
− system przygotowania odpadów, 

…………… …………… ……………. 

3. Urządzenie do termicznego 
przekształcania odpadów wraz z 
instalacją, w tym: 
− układ załadunku, 
− 2 komory termicznego 

przekształcania odpadu 
− instalacja odpopielania z 

przenośnikiem do pojemnika 
transportowego, 

− instalacja uzdatniania żużla, 
− kanały spalinowe. 

…………… …………… ……………. 

4. Turbina parowa wraz z generatorem 6,3 
kV, rurociągami, instalacją elektryczną i 
aparaturą kontrolno-pomiarową i 
automatyką  

…………… …………… ……………. 

5. Chłodnia kominowa - wentylatorowa 
wraz z pompami, armaturą i rurociągami …………… …………… ……………. 

6. Układ odzysku ciepła, w tym: 
− kotły odzyskowe, 
− stacja uzdatniania wody, zbiornik 

wody zasilającej wraz z układem 
odgazowania wody oraz pompy, 

− armatura, rurociągi, instalacja 
elektryczna oraz aparatura 
kontrolno-pomiarowa i automatyka 

…………… …………… ……………. 

7. Układ oczyszczania spalin, w tym:  
− podgrzewacz spalin na potrzeby 

pracy katalizatora, 
− układ nawilżania i chłodzenia spalin, 
− wentylator wyciągowy spalin, 
− filtr workowy, 
− układ dozowania sorbentu, 
− zbiornik sorbentu, 
− zbiornik na pył z worków 

filtracyjnych, 
− schładzacz, 
− katalizator, 
− komin, 
− rurociągi, instalacja elektryczna oraz 

aparatura kontrolno-pomiarowa i 
automatyka, 

− system ciągłego monitoringu spalin, 
− instalacja zestalania pyłów po 

…………… …………… ……………. 
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filtrach, 

Razem – Kwota brutto w PLN  (do przeniesienia do Fo rmularza Oferty - 
suma pozycji od 1 do 7):  …………… 

 
 
 
 
PODPIS(Y): 

l.p.  Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

 

 

Nazwisko i imi ę osoby (osób) 
upowa żnionej(ych) do reprezentowania 

Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) upowa żnionej(ych) do 
reprezentowania Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowo ść  

i  data 

      

      

 


