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Zamówienia udziela się wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami 
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 19, poz. 177) 
oraz spełniającym wymagania niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

1. Nazwa i adres Zamawiającego. 
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 
ul. Grudziądzka 159 
87-100 Toruń 
Polska 
 

2. Oznaczenie Wykonawcy. 
 
Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę 
prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która 
ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w 
sprawie zamówienia publicznego. 
 

3. Tryb udzielania zamówienia. 
 
Przetarg nieograniczony – art. 10 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Opis przedmiotu zamówienia. 
 
CPV: 
CPV 74232000-4 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
CPV 45222110-3 Składowiska odpadów 
CPV 45253800-3 Zakłady kompostowania 
CPV 45213251-7 Zakłady 
CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 
 
Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi: 

a) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, 
b) uzyskanie pozwolenia na budowę, 
c) wykonanie i wykończenie robót polegających na Rozbudowie Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych oraz usunięcie w nich 
wszelkich wad,  

d) dokonanie dostaw i montażu maszyn i urządzeń oraz wyposażenia 
Zakładu, 

e) przeprowadzenie prób końcowych i eksploatacyjnych, 
f) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji 

instalacji, 
g) dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji 

eksploatacji i konserwacji, dokumentacji techniczno-ruchowej, 
h) uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wynikających z przepisów 

prawa budowlanego i prawa ochrony środowiska umożliwiających 
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eksploatację Zakładu, w tym pozwolenia zintegrowanego, oraz 
wykonanie w tym celu wymaganych badań, 

i) przeglądy i usługi serwisowe w okresie gwarancji, 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Tomie 3 
niniejszej SIWZ.    
 

5. Zamówienia częściowe 
 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

6. Zamówienia uzupełniające. 
 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.  
 

7. Informacja o ofercie wariantowej. 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

8. Termin wykonania zamówienia. 
 
Termin wykonania zamówienia: 30.06.2010. 
Czas na Ukończenie Robót: do 30.06.2009. 

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty 
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

 
1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej 

wymienione warunki udziału w postępowaniu: 
1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie 

odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania 
niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące 
dokumenty: 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w 
ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z 
nich), 

2) nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  Nr 19, poz. 177 z 
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późn. zm).1 W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy 
zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty (w przypadku 
wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 
dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone 
przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich): 

a) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert, 

b) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert, (dotyczy tylko podmiotów 
zbiorowych w rozumieniu ustawy z 28 października 2002 r. Dz. U. z 2002 r. 
Nr 197, poz. 1661 o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary). 

c) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz 
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert; 

3) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. W 
szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku  
wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 
niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny 
i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie): 

a) posiadać przeciętną liczbę zatrudnionych pracowników w okresie ostatnich 
trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w wysokości co 
najmniej 60 pracowników. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego 
warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Informację na temat 
przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników sporządzoną według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 9 do niniejszej IDW, 

b) wskaże do wykonania lub uczestniczenia w wykonaniu niniejszego 
zamówienia co najmniej następujące osoby lub podmioty wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nich czynności: 

•  projektant – kierownik zespołu projektowego – niniejsza osoba ma 

                                                 
1 W dalszej części niniejszej IDW zwrot „ustawa Prawo zamówień publicznych” będzie zastępowany przez 

Zamawiającego zwrotem u.p.z.p.    
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posiadać następujące kwalifikacje uprawnienia budowlane do 
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (lub 
odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów), posiadane co najmniej od 5 lat, wraz z 
przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego, 
minimum 10 lat doświadczenia zawodowego, w tym co najmniej 3 
lata doświadczenia w projektowaniu podobnych do niniejszego 
przedmiotu zamówienia obiektów i instalacji gospodarki 
odpadami, samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego. 
Przez podobne obiekty i instalacje rozumie się: składowiska 
odpadów, sortownie odpadów, kompostownie odpadów.  

•  projektant – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje 
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (lub odpowiadające im 
równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), posiadane co 
najmniej od 5 lat,  wraz z przynależnością do właściwej izby 
samorządu zawodowego, minimum 10 lat doświadczenia 
zawodowego, 

•  projektant – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje 
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez ograniczeń (lub odpowiadające im 
równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), posiadane co 
najmniej od 5 lat, wraz z przynależnością do właściwej izby 
samorządu zawodowego, minimum 10 lat doświadczenia 
zawodowego, 

•  kierownik budowy – niniejsza osoba ma posiadać następujące 
kwalifikacje uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 
ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów), posiadane co najmniej od 5 lat, wraz z 
przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego, 
minimum 10 lat doświadczenia zawodowego. Wymaga się, aby 
doświadczenie obejmowało kierowanie budową minimum 1 
składowiska zgodnego z wymaganiami Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i 
zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy 
składowisk odpadów (Dz.U. 2003 nr 61 poz. 549) lub dyrektywy 
Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania 
odpadów (Dz. Urz. WE L 182 z 16.07.1999 str. 1). 
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•  kierownik robót instalacyjnych – niniejsza osoba ma posiadać 
następujące kwalifikacje uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (lub 
odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów), posiadane co najmniej od 3 lat, wraz z 
przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego, 
minimum 7 lat doświadczenia zawodowego, 

•  kierownik robót elektrycznych – niniejsza osoba ma posiadać 
następujące kwalifikacje uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów), posiadane co najmniej od 3 lat, wraz z 
przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego, 
minimum 7 lat doświadczenia zawodowego, 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy  
zobowiązani są przedłożyć: wykaz sporządzony według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej IDW oraz następujące 
dokumenty:  

Osoba Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje 

projektant – kierownik 
zespołu projektowego 

a) kopia uprawnień budowlanych, o których mowa w 
warunkach udziału w postępowaniu, 
b) zaświadczenie o przynależności do właściwej izby 
samorządu zawodowego, 
c) CV (na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 11 
do niniejszej IDW), z którego jasno wynikają wymagane 
kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie 
oraz wyszczególnienie obiektów gospodarki odpadami, 
które osoba zaprojektowała lub w których projektowaniu 
uczestniczyła,  

projektant a) kopia uprawnień budowlanych, o których mowa w 
warunkach udziału w postępowaniu, 
b) zaświadczenie o przynależności do właściwej izby 
samorządu zawodowego, 
c) CV (na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 11 
do niniejszej IDW), z którego jasno wynikają wymagane 
kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie 

projektant a) kopia uprawnień budowlanych, o których mowa w 
warunkach udziału w postępowaniu 
b) zaświadczenie o przynależności do właściwej izby 
samorządu zawodowego, 
c) CV (na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 11 
do niniejszej IDW), z którego jasno wynikają wymagane 
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kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie 
kierownik budowy a) kopia uprawnień budowlanych, o których mowa w 

warunkach udziału w postępowaniu, 
b) zaświadczenie o przynależności do właściwej izby 
samorządu zawodowego, 
c) CV (na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 11 
do niniejszej IDW), z którego jasno wynikają wymagane 
kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie, a 
w szczególności składowisko, którego budową osoba 
kierowała 

kierownik robót 
instalacyjnych 

a) kopia uprawnień budowlanych, o których mowa w 
warunkach udziału w postępowaniu, 
b) zaświadczenie o przynależności do właściwej izby 
samorządu zawodowego, 
c) CV (na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 11 
do niniejszej IDW), z którego jasno wynikają wymagane 
kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie 

kierownik robót 
elektrycznych 

a) kopia uprawnień budowlanych, o których mowa w 
warunkach udziału w postępowaniu, 
b) zaświadczenie o przynależności do właściwej izby 
samorządu zawodowego, 
c) CV (na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 11 
do niniejszej IDW), z którego jasno wynikają wymagane 
kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie 

 

c) wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia 
niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną, której przedmiotem 
jest zaprojektowanie i wykonanie lub wykonanie składowiska odpadów 
innych niż niebezpieczne i obojętne o wartości co najmniej 20 000 000 
PLN (w celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku w innej walucie 
niż PLN Zamawiający dokona przeliczenia wg kursu średniego NBP z dnia 
wszczęcia postępowania). W celu potwierdzenia spełniania niniejszego 
warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych robót 
budowlanych sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do 
niniejszej IDW oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały 
wykonane należycie,  

d) wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia 
niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną, której przedmiotem 
jest zaprojektowanie i wykonanie lub wykonanie sortowni odpadów 
komunalnych o przepustowości minimum 50000 Mg/rok o wartości co 
najmniej 10 000 000 PLN (w celu potwierdzenia spełnienia niniejszego 
warunku w innej walucie niż PLN Zamawiający dokona przeliczenia wg 
kursu średniego NBP z dnia wszczęcia postępowania). W celu 
potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy  zobowiązani są 
przedłożyć wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej IDW oraz dokumenty 
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potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie,  

e) wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia 
niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy w tym okresie, co najmniej 1  robotę budowlaną, której 
przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie lub wykonanie 
kompostowni z linią intensywnego kompostowania odpadów o 
przepustowości minimum 5000 Mg/rok o wartości co najmniej  
7 000 000 PLN (w celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku w 
innej walucie niż PLN Zamawiający dokona przeliczenia wg kursu 
średniego NBP z dnia wszczęcia postępowania). W celu potwierdzenia 
spełniania niniejszego warunku Wykonawcy  zobowiązani są przedłożyć 
wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej IDW oraz dokumenty 
potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie,  

Spełnienie warunków zawartych w punktach 9.1.3).c), 9.1.3).d), 9.1.3).e), 
może nastąpić również poprzez wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat 
przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 roboty 
budowlanej, której przedmiotem było zaprojektowanie i wykonanie lub 
wykonanie obiektu gospodarki odpadami obejmującego składowisko wraz 
z sortownią odpadów komunalnych o przepustowości minimum 50000 
Mg/rok i kompostownią z linią intensywnego kompostowania odpadów o 
przepustowości minimum 5000 Mg/rok o wartości co najmniej 37 000 000 
PLN (w celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku w innej walucie 
niż PLN Zamawiający dokona przeliczenia wg kursu średniego NBP z dnia 
wszczęcia postępowania). W celu potwierdzenia spełniania niniejszego 
warunku Wykonawcy  zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych robót 
budowlanych sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do 
niniejszej IDW oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały 
wykonane należycie,  

 

4) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać 
następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub 
więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana 
będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa):  

 

a) posiadać środki finansowe w wysokości co najmniej 10 000 000 PLN lub 
posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 10 000 000 PLN (w 
celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku w innej walucie niż PLN 
Zamawiający dokona przeliczenia wg kursu średniego NBP z dnia 
wszczęcia postępowania). W celu potwierdzenia spełniania niniejszego 
warunku Wykonawcy  zobowiązani są przedłożyć informację z banku lub 
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, wystawioną nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w którym 
posiadają rachunek, potwierdzające posiadanie środków finansowych w 
wymaganej wysokości lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności 
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kredytowej w wymaganej wysokości,   

5) złożyć oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 
2 do niniejszych IDW, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.  

2. Stosownie do treści § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 
2006 r. (Dz. U. Nr 87, poz. 605) w sprawie rodzajów dokumentów jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być 
składane, jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa 
powyżej w pkt. 9.1.1) i 9.1.2), składa dokument lub dokumenty wystawione w 
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania: 

1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w  
pkt. 9.1.1).a), 9.1.2).b) i 9.1.2).c), składa dokument lub dokumenty, 
wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:   
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;  
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 

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

2) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w 
pkt. 9.1.2).a) Wykonawca składa zaświadczenie właściwego organu 
sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, 
której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 
u.p.z.p. 

 
Dokumenty, o których mowa w pkt 9.2.1).a), 9.2.1).b), 9.2.2) powinny być 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Dokument, o którym mowa w pkt 9.2.1).c) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w niniejszym 
punkcie powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone 
przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby 
lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

 
Osoby będące obywatelami państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 
Konfederacji Szwajcarskiej podlegają art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z pozn. zm.), czyli muszą spełniać 
warunki do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na 
terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zamiast kopii uprawnień budowlanych osoby te 
winny przedłożyć kopię dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania czynności 
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odpowiadających samodzielnym funkcjom technicznym w budownictwie. Pozostałe 
dokumenty należy złożyć zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 9.1.3). 
3. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg 

formuły: „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i 
oświadczeniach wyszczególnionych powyżej. Z treści załączonych dokumentów 
musi jednoznacznie wynikać, iż wyżej wymienione warunki Wykonawca spełnił. O 
ile zaistnieją okoliczności, które powodowałyby unieważnienie postępowania to 
Zamawiający na mocy art. 26 pkt 3 i 4 ustawy: wzywa wykonawców, którzy w 
określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty 
zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo 
ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający 
wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu. 

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia.  
 
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni 

spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające 
spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 9 IDW. Ponadto 
tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym 
postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta 

zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację 
zamówienia, są zobowiązani przyjąć następującą formę prawną: umowa 
konsorcjum. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie są 
oni zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie 
zawierające w swojej treści następujące postanowienia: 
1) okres obowiązywania co najmniej na czas nie krótszy niż czas trwania umowy  

z Zamawiającym powiększony o okres rękojmi i gwarancji, 
2) ustanowienie Pełnomocnika do zawarcia umowy z Zamawiającym, 
3) ustanowienie zasady odpowiedzialności solidarnej Wykonawców za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, 
4) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 

któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu 
czasu gwarancji i rękojmi, 

5) zakaz zmiany w umowie bez zgody Zamawiającego. 
 

11. Wadium 
 
1. Wysokość wadium. 
 
1) Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w 

wysokości: 
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500 000 zł  

 
 
2. Forma wadium. 
 
1) Wadium może być wniesione w następujących formach: 

a) pieniądzu; 
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. 6b ust. 5 

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 

 
2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub 

poręczeń (z wyłączeniem poręczeń pieniężnych), gwarancja powinna być 
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące 
elementy: 
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji 

(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej 
udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
c) kwotę gwarancji, 
d) termin ważności gwarancji, 
e) stwierdzenie, że jest nieodwołalna, 
f) zobowiązanie gwaranta do: „bezwarunkowego zapłacenia pełnej kwoty 

gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające 
oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: 

•  odmówił podpisania umowy na warunkach określonych we ofercie, lub 
•  nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 
•  zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy”; 
 

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 
 
1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek 

Zamawiającego: 
 

Bank Pekao SA I/O Toruń     21 1240 4009 1111 0000 4484 3247 
 
z adnotacją „WADIUM przetarg nieograniczony na Rozbudowę ZUOK” 
 

Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 
 
2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach 

należy złożyć w: ofercie.  
 



15.09.2006 14 

 
4. Termin wniesienia wadium. 
 
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie 
wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał 
za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego 
potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.  
 
W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu 
wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczającym 
do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez 
Wykonawcę. 
 
 
5. Zwrot wadium. 

 
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 
u.p.z.p.   

 
 
6. Utrata wadium. 
 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego 
oferta została wybrana:  
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie;  
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
   

12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

 
1. Informacje ogólne. 
 
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie 
służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 
 
2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w 

wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny 
całkowitej podanej w ofercie w walucie EURO. 

2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego 
wykonania w terminie wskazanym w piśmie zawiadamiającym o wyborze oferty i 
terminie zawarcia umowy, nie później jednak niż przed dniem zawarcia umowy.  

 
3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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1)  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według 
wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 
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. 6b ust. 5 

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości. 

2)  Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na 
następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Pekao SA I/O Toruń  
21 1240 4009 1111 0000 4484 3247. 

3)  W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę 
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. Zaliczenie nastąpi po 
kursie banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, po którym Zamawiający 
może dokonać zakupu waluty EURO. 

4) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie 
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, 
na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
Wykonawcy.  

5) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą 
ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 2 u.p.z.p. 

6) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się 
art. 149 u.p.z.p. 

 
4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
1) Zamawiający zwróci kwotę wynoszącą 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 

30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 
należycie wykonane, po wystawieniu Świadectwa Wykonania. 

2) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub 
gwarancji jakości kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia. 

3) Kwota, o której mowa w poprzednim punkcie niniejszej SIWZ jest zwracana nie 
później niż w 15 dniu po upływie dłuższego z okresów rękojmi za wady lub 
gwarancji jakości. 

4) Zabezpieczenie złożone w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami 
pomniejszonymi jedynie o koszt założenia i prowadzenia rachunku. 

 

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

 
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy 
niniejsza SIWZ dokonywane będą w EURO. Podatek VAT naliczony na fakturze 
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wyrażony będzie wyłącznie w PLN i płatność również dokonywana będzie w 
PLN. 
Zamawiający posiada indywidualne zezwolenie dewizowe na zawarcie umowy i 
dokonanie rozliczeń w EUR dla płatności finansowanych ze źródeł krajowych, 
natomiast rozliczenia dokonywane ze środków Funduszu Spójności objęte są 
ogólnym zezwoleniem dewizowym w myśl Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
3 września 2004 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych (Dz.U. Nr 154, poz. 
1273 z pózn zm.) 
Wykonawca krajowy wystawia fakturę podając kwotę netto w EURO i PLN (wg. 
średniego kursu NBP z dnia wystawienia faktury), podatek VAT jedynie w PLN. 
Wykonawca zagraniczny nie będący płatnikiem podatku VAT wystawia fakturę tylko 
w EURO, bez podatku VAT. 
 

14. Opis sposobu przygotowania oferty. 
 
1. Wymagania podstawowe. 
 
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej 

SIWZ. 
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 

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

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

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

6) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający 
dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co 
najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.   

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

 
2. Forma oferty. 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 7 egzemplarzach  
(1 oryginał+6 kopii – kopie mogą być kserokopiami oryginału), mieć formę 
pisemną i format nie większy niż A4. Zamawiający nie dopuszcza składania 
ofert w formie elektronicznej. Arkusze o większych formatach należy złożyć do 
formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie 
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oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

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

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

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

5) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te 
powinny być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania 
Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą 
(podpisujące)  ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status 
prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony 
zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty 
reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i 
parafowane. 

6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub 
zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których 
jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez 
osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 

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

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

 
3. Zawartość oferty. 
 
1) Kompletna oferta musi zawierać: 

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

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

c) Wykaz cen sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 
do niniejszej IDW, 

d) Propozycja Wykonawcy sporządzona na podstawie wzoru stanowiącego 
załącznik nr 4 do niniejszej IDW, 

e) Wykaz wykonanych usług projektowych sporządzony na podstawie wzoru 
stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej IDW, 
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f) Wykaz osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie sporządzony na 
podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej IDW, oraz dla 
każdej z tych osób CV sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego 
załącznik nr 11 do niniejszej IDW; 

g) Wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony na podstawie wzoru 
stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej IDW,  

h) 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, 

i) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamowienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania 
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia 
publicznego.  

j) potwierdzenie wniesienia wadium, 
k) pozostałe dokumenty wymienione w pkt 9 niniejszej IDW, 
l) Załącznik do Oferty wypełniony formularz stanowiący załącznik nr 10 do 

niniejszej IDW, 
m) Informację dotyczącą przeciętnej liczby zatrudnianych pracowników na 

podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do niniejszej IDW. 
 
2) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z 

wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty. 
 
4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  
 

Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem na podstawie wzoru 
stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszej IDW), iż Zamawiający nie będzie mógł 
ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

 

15. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ 
 
1. Wyjaśnianie treści SIWZ. 
 
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić 
wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do 
Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. 
Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, 
którym doręczono SIWZ oraz umieści odpowiedź na stronie internetowej 
www.mpo.torun.pl, na której udostępniono SIWZ. Udzielając wyjaśnień Zamawiający 
nie ujawni źródła zapytania. 
 
2. Zmiany w treści SIWZ. 
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1) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, 
przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. 
Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie 
wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ oraz 
umieści odpowiedź na stronie internetowej www.mpo.torun.pl, na której 
udostępniono SIWZ.  

2) Modyfikacja treści niniejszej SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert a 
także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. 

3) Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 
4) Zamawiający przedłuży termin składania ofert co najmniej o 7 dni z 

uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian 
wynikających z modyfikacji treści niniejszej SIWZ. Przedłużając termin składania 
ofert Zamawiający będzie się kierował zasadą określoną w art. 38 ust. 6 u.p.z.p. 
O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia 
wszystkich Wykonawców, którym przekazał niniejszą SIWZ. 

 

16. Zebranie Wykonawców. 
 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców  
w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ oraz zapoznania 
się z terenem budowy. Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na 
zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez 
wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający doręczy 
niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ oraz umieści na 
stronie internetowej www.mpo.torun.pl. O terminie zebrania Zamawiający powiadomi 
Wykonawców zgodnie z pkt. 35 niniejszej IDW oraz umieści informację na stronie 
internetowej www.mpo.torun.pl. 
 

17. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 
 
Osobami(ą) upoważnionymi(ą) przez Zamawiającego do kontaktowania się z 
Wykonawcami są: 

1) w zakresie merytorycznym – Pan Sebastian Hyżyk, tel. nr +48 56 63 98 161, 
2) w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych -   

Pani Renata Markiewicz, tel. nr +48 56 63 98 166. 
 

18. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 
 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Toruniu, ul. Grudziądzka 159, 

pokój nr 306  w nieprzekraczalnym terminie: 
 

do dnia  13.11.2006 r. do godz.  13.00 
 
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem 

kopercie (paczce). Kopertę (paczkę)   należy opisać następująco: 
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"Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 
ul. Grudziądzka 159 
87-100 Toruń 
Polska 
Oferta w postępowaniu na Rozbudowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych w ramach realizacji projektu Gospodarka odpadami 
komunalnymi w Toruniu, 2004/PL/16/C/PE/023 Zadanie Nr 1 „Rozbudowa 
Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych” 
Nie otwierać przed dniem:  13.11.2006 r. godz. 13.15" 

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

19. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty. 
 
1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty. 
 
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. 
Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały 
dokonane przed upływem terminu składania ofert. 
 
2. Zmiana złożonej oferty. 
 
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i 
według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane 
koperty(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem 
"ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” 
należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”. 
 
3. Wycofanie złożonej oferty. 
 
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 
podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie  
należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. 
Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) zawierającą powiadomienie należy 
dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 
 

20. Miejsce i termin otwarcia ofert. 
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Toruniu, ul. Grudziądzka 159, 
pokój nr 206   
 

W dniu  13.11.2006 r. o godz.  13.15 
 

21. Tryb otwarcia ofert  
 
1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
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2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) 

zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną  
odesłane Wykonawcom bez otwierania. 

 
3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed 

otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po 
stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone 
do oferty. 

 
4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi 

obecnym: 
1) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę; 
2) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana; 
3) informacje dotyczące ceny oferty, mocy zainstalowanej zawartych w 

formularzach ofertowych.   
Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania 
przetargowego.  
 

5. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający 
przekazuje im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej w pkt. 21.1. i 
21.4.2)-3) niniejszej IDW.  

 

22. Zwrot oferty bez otwierania. 

   
Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie protestu. 

23. Termin związania ofertą 
 
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co 

najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego 
zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

 
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim pkt., nie powoduje utraty 

wadium.  
 
4. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna 

tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest 
to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania 
ofertą. 
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24. Opis sposobu obliczenia ceny. 
 
1. Podana w ofercie cena musi być wyrazona w EURO. Cena musi uwzględniać 

wszystkie wymagania  niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie 
poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami 
realizacji przedmiotu zamówienia. 

 
2. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. Do obliczenia ceny 

oferty należy przyjąć stawkę podatku VAT 22%. 
 
3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone 

zostały w Tomie 2 niniejszej SIWZ (wzorze umowy w sprawie zamówienia 
publicznego). 

   
4. Przez cenę netto należy rozumieć cenę nie zawierającą podatku od towarów i 
usług VAT. 
 

25. Kryteria oceny ofert. 
 
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego 

z niniejszego postępowania;   
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  
 

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i 
ich znaczenie: 

 
 

l.p. 
 

Kryterium 
Znaczenie 
procentowe 
kryterium 

Maksymalna ilość 
punktów jakie może 

otrzymać oferta 
za dane kryterium 

1)  Cena ( C ) 80 % 80 punktów 
2)  Moc zainstalowana (E) 20 % 20 punktów 

 
3. Zasady oceny kryterium "Cena" (C). 
 
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i usług w 
zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiajacy w 
celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i 
usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
 
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po 
przecinku ilość punktów wynikającą z działania: 

Pi (C) =  
Ci

C min   • Max  (C) 

gdzie: 
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Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena"; 
Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; 
Ci cena oferty "i"; 
Max 
(C) 

maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena". 

 
 
4. Zasady oceny kryterium "Moc zainstalowana" (E). 
 
W przypadku kryterium "Moc zainstalowana" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch 
miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: 

Pi (E) =  
Ei

E min   • Max  (E) 

gdzie: 
Pi(E) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Moc zainstalowana"; 
Emin najniższa spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert całkowita 

moc zainstalowana dla przedmiotu zamówienia - Zakładu Unieszkodliwiania 
Odpadów Komunalnych wykonanego zgodnie z ofertą rozumiana jako suma 
mocy znamionowych wszystkich odbiorników energii elektrycznej; 

Ei całkowita moc zainstalowana dla przedmiotu zamówienia - Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wykonanego zgodnie z ofertą "i" 
rozumiana jako suma mocy znamionowych wszystkich odbiorników 
energii elektrycznej 

Max (E) maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Moc 
zainstalowana". 

 
4. Ostateczna ocena punktowa oferty. 
 
Ocena punktowa oferty "i" będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą 
wynikającą ze zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma ta oferta za poszczególne 
kryteria: 
  

Pi = Σ Pi (X) 
gdzie : 
Pi ocena punktowa oferty "i"; 
Σ Pi (X) suma ilości punktów jakie otrzyma oferta "i" za poszczególne kryteria. 
 
Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta 
uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej. 
 
5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 
Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 

 

26. Oferta z rażąco niską ceną. 
1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku 

do przedmiotu zamówienia, zwróci się pisemnie do Wykonawcy o udzielenie w 
określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na 
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wysokość ceny. Zamawiajacy odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży w 
terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wyjaśnień lub jeżeli dokonana 
ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera 
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

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

 
3. Zamawiający odrzuca ofertę: 
1) Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub  
2) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską 

cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
 
4. Zamawiający zawiadomi Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Komisję 
Europejską o odrzuceniu ofert, które według Zamawiającego zawierały rażąco niską 
cenę z powodu udzielenia pomocy publicznej, a Wykonawca w terminie 
wyznaczonym nie udowodnił, że pomoc ta jest zgodna z prawem w rozumieniu 
przepisów o postepowaniu w sprawch dotyczących pomocy publicznej. 
 

27. Uzupełnienie oferty.  
 
Stosownie do treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p., Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 
w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty 
zawierajace błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich 
uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
 

28. Tryb oceny ofert.  
 
1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 
 
1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest 
prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących 
złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie 
jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

2) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli 
oferty. 
3) Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe stosownie do treści art. 88 
u.p.z.p. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o poprawieniu omyłki 
rachunkowej w obliczeniu ceny. Wykonawca jest zobowiązany poinformować 
Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym 
mowa w poprzednim zdaniu, o zgodzie bądź odmowie zgody na dokonane 
przez Zamawiajacego poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny pod 
rygorem odrzucenia oferty.  
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2.  Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ. 
  
Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na 
podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej 
ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p. 
 
3. Sprawdzanie wiarygodności ofert. 
 
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty 

wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, 
oświadczeń, wykazów, danych i informacji.  

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

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

 

29. Wykluczenie Wykonawcy. 
 
1. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego 

zamówienia w stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 u.p.z.p. 
2. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie po wyborze najkorzytniejszej oferty 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z 
niniejszego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę 
Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

30. Odrzucenie oferty 
 
1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 u.p.z.p.   
2. Zamawiający zawiadamia równocześnie niezwłocznie po wyborze 

najkorzytniejszej oferty Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach, 
których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

31. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania 
 
1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie 

wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ. 
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. 
3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzytniejszej oferty zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty: o wyborze najkorzystniejszej oferty podając 
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nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej 
wyboru. Informacje, o których mowa w poprzednim zdaniu Zamawiający zamieści 
również na własnej stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiajacego na 
tablicy ogłoszeń.  

4. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie 
powiadomiony o terminie i miejscu zaarcia umowy. Wykonawca jest zobowiązany 
do osobistego stawienia się w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego 
w celu zawarcia umowy. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik to jest on 
zobowiązany przedłożyć w dniu podpisania umowy Zamawiającemu 
przygotowane zgodnie z prawem pełnomocnictwo, jeżeli nie zostało ono 
wcześniej złozone wraz z ofertą. Pełnomocnictwo musi być sporządzone na 
piśmie i musi wskazywać zakres czynności prawnych, do których został 
upoważniony pełnomocnik. Wykonawca lub osoba upoważniona do podpisywania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy winna legitymować się dokumentem 
tożsamości umożliwiającym jego identyfikację. 

5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie również opublikowane w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie 
uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

 
 

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

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

1) zostanie zawarta w formie pisemnej, 
2) zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania 

zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem 
terminu związania ofertą, 

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

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

5) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 
zobowiązaniem zawartym w ofercie; 

6) jest zawarta na okres wskazany w Tomie 2 niniejszej SIWZ; 
7) jest nieważna: 

a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p., 
b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w 

niniejszej SIWZ 
c) jeżeli nie zostało wniesione zabezpieczenie nalęzytego wykonania umowy. 
 

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

  
3. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w Tomie 2 niniejszej 

SIWZ.  
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33. Unieważnienie postępowania  
 
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w 

sytuacjach określonych w art. 93 ust. 1 u.p.z.p.. 
O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi 
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy  

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia 
postępowania przed upływem terminu składania ofert, 
b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie 
terminu składania ofert 
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

  

34. Środki ochrony prawnej 
 
1. Informacje ogólne. 
1) Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu 

niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki 
ochrony prawnej przewidziane art. 179 i n. u.p.z.p. 

2) Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 34.1 niniejszej IDW są: 
a) protest, 
b) odwołanie, 
c) skarga do sądu. 

3) Środki ochrony prawnej, przysługują: 
a) Wykonawcom, 
b) innym osobom, o których mowa w art. 179 ust. 1 u.p.z.p., 
c) organizacjom zrzeszającym Wykonawców, o których mowa w art. 179 ust. 

2-3 u.p.z.p.  
d) Zamawiającemu.  

 
2. Protest. 
 
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w 
przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany 
na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego na 
zasadach określonych w art. 180-183 u.p.z.p.   

 
3. Odwołanie. 
 
Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się 
do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w ciągu 5 dni od dnia doręczenia 
rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, informując 
jednocześnie Zamawiającego o wniesieniu odwołania. Szczegółowo kwestie 
odnoszące się do odwołania przedstawione są w art.184-193 u.p.z.p. 
 
4. Skarga do sądu. 
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Skarga do sądu przysługuje na wyrok zespołu arbitrów oraz na postanowienia 
zespołu arbitrów kończące postępowania odwoławcze. Szczegółowo kwestie 
dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art.194-198 u.p.z.p.  

  

35. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 
 
W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający nie dopuszcza 
porozumiewania się z Wykonawcami drogą elektroniczną. Jedynie dopuszcza się 
prowadzenie korespondencji z zakresu art. 38 u.p.z.p. faksem, przy czym 
Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia faktu jej otrzymania przez 
Wykonawców i Zamawiającego. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli 
ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie 
potwierdzona pisemnie. 
 
Dni pracy Zamawiającego: poniedziałek-piątek w godzinach 7.00-15.00. Za 
skutecznie wniesione będą uważane tylko te informacje, które dotrą do 
Zamawiającego na wskazany w IDW numer faksu. 

36. Podwykonawstwo. 
 
1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, 

której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a także podania nazw 
proponowanych podwykonawców. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu 
Oferty. 

2. Następujące części niniejszego zamówienia nie mogą być powierzone do 
podwykonania: 
1) projekt budowlany, 
2) wykonanie i montaż zasadniczego stacjonarnego wyposażenia 

technologicznego sortowni odpadów (przenośników, sita obrotowego), 
3) dostawa i montaż stacjonarnego wyposażenia technologicznego kompostowni 

odpadów organicznych, 
4) wykonanie uszczelnienia składowiska odpadów, 

37. Postanowienia końcowe 
W sprawach nieuregulowanych specyfikacją istotnych warunków zamówienia mają 
zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 
r. (Dz. U. z 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks Cywilny, a także ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancjach zapłaty 
za roboty budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 180, poz. 1758). 

38. Wykaz załączników do niniejszych IDW.   
 
Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory: 

 
l.p. Oznaczenie 

Załącznika 
Nazwa Załącznika 
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1.  Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty. 
2.  Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu.  
3.  Załącznik nr 3 Wzór Wykazu cen. 
4 Załącznik nr 4 Wzór Propozycji Wykonawcy. 
5 Załącznik nr 5 Wzór wykazu wykonanych usług projektowych. 
6 Załącznik nr 6 Wzór wykazu osób, które będą wykonywać niniejsze 

zamówienie. 
7 Załącznik nr 7 Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych.  
8 Załącznik nr 8 Wzór oświadczenia o informacjach stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa  
9 Załącznik nr 9 Wzór informacji dotyczącej przeciętnej liczby 

zatrudnianych pracowników. 
10 Załącznik nr 10 Załącznik do Oferty. 
11 Załącznik nr 11 Wzór CV  
 
Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie  do treści pkt 
14 niniejszej IDW. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz 
odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie 
mogą zmieniać treści załączników.  
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Załącznik nr 6 – wzór wykazu osób, które będą wykonywać niniejsze 
zamówienie.

2

  
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  GO/ZP-16-1/06 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 
ul. Grudziądzka 159 
87-100 Toruń 
Polska 
 
WYKONAWCA: 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
   
   
 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
 

Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby: 
l.p. Imię i nazwisko Zakres wykonywanych 

czynności 
Kwalifikacje Inne 

informacje3  
1)      
2)      
3)      
 
 
PODPIS(Y): 
 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

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

Pieczęć(cie) 
Wykonawc(ów)  

Miejscowość  
i  data 

      
      

 

                                                 
 
 
3 Wypełnia wykonawca jeżeli zachodzą jakieś istotne informacje dotyczące osoby i wykonawca uważa za 

zasadne je przedstawić.  
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Załącznik nr 7 - wzór wykazu wykonanych robót budowlanych.  
  
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  GO/ZP-16-1/06 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 
ul. Grudziądzka 159 
87-100 Toruń 
Polska 
 
WYKONAWCA: 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
   
   
 
 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:  
 
wykonałem(wykonaliśmy) następujące roboty budowlane: 
 

Data wykonania L.p. Rodzaj 
roboty 

budowlanej 

Wartość  
w PLN  

Przedmiot 
roboty 

budowlanej  początek 
(data) 

zakończenie 
(data)  

Miejsce 
wykonania 

Odbiorca  
(nazwa, 
adres, nr 
telefonu 

do 
kontaktu) 

Nazwa 
Wykonawcy4  

1.         
2.         
3.         

 
UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający należyte wykonanie 
wskazanych w tabeli powyżej robót budowlanych. Brak dokumentu lub dokument nie potwierdzający 
należytego wykonania roboty budowlanej skutkuje niezaliczeniem przez Zamawiającego wykonania tej 
roboty. 
 
 
PODPIS: 
 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

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

Pieczęć(cie) 
Wykonawc(ów)  

Miejscowość  
i  data 

      
      

 

                                                 
4 Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia.    
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1. Oferta techniczna 
 
Należy podać dane jednoznacznie identyfikujące oferowane obiekty, maszyny i 
urządzenia. Zaprezentowane tabele należy wykorzystać w tylu egzemplarzach ile to 
konieczne dla przedstawienia Propozycji Wykonawcy. 
 
1.1. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 
 
Koncepcję składowiska zobrazowano na rysunku(ach) nr ............................ 
 
Powierzchnia niecki .......................................m2 

Pojemność geometryczna ............................ m3 
 
Konstrukcja uszczelnienia 
 
 
 
 
Odwodnienie 
 
 
 
 
Odgazowanie 
 
 
 
 
Podczyszczalnia ścieków 
 
 
 
 
 
Nazwa: Kontenerowa stacja odzysku biogazu 
Producent:  
Typ:  
Parametry techniczne: Oferta Wykonawcy: 
wymiary [m]  
kubatura [m3]  
moc silnika [kW]  
sterowanie  
Informacje dodatkowe:  
 
Informacje dodatkowe: 
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1.2. Sortownia odpadów 
 
Koncepcję zagospodarowania i zamaszynowienia hali zobrazowano na rysunku(ach) 
nr ............................ 
Koncepcję konstrukcyjno-budowlaną hali zobrazowano na rysunku(ach) nr ................ 
 
Nazwa: Hala sortowni 
Producent:  
Typ:  
Parametry techniczne: Oferta Wykonawcy: 
wymiary [m]  
wysokość w świetle [m]  
powierzchnia użytkowa [m2]  
kubatura [m3]  
konstrukcja hali  
konstrukcja ścian  
typ dachu  
typ posadzki  
grubość posadzki [mm]  
powierzchnia okien [m2]  
system rynnowy  
drabina inspekcyjna   
zabezpieczenie 
piorunochronne  

 

Informacje dodatkowe:  
 
Zestawienie pomieszczeń hali sortowni 
Pomieszczenie/funkcja Kondygnacja Powierzchnia Instalacje Wyposażenie 
     
     
 
 
Nazwa: Brama 
Producent:  
Typ:  
Parametry techniczne: Oferta Wykonawcy: 
wymiary [mm]  
konstrukcja  
świetliki   
automatyczny system 
otwierania i zamykania 
oraz awaryjnie ręczny 
system otwierania i 
zamykania  

 

uszczelki zewnętrzne na 
całym obwodzie, 
uszczelki dolne 
przypodłogowe, uszczelki 
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ościeżnicy, uszczelnienie 
nadproża  
urządzenia 
zabezpieczające przed 
niekontrolowanym 
opadnięciem  

 

drzwi osobowe   
Informacje dodatkowe:  
Powyższą tabelę należy wykorzystać w tylu egzemplarzach ile to konieczne dla 
przedstawienia Propozycji Wykonawcy. 
 
Nazwa: Sito bębnowe Oznaczenie na rysunku  
Producent:  
Typ:  
Parametry techniczne: Oferta Wykonawcy: 
średnica bębna robocza 
[mm] 

 

długość odsiewająca 
bębna [mm] 

 

ilość sekcji 
przesiewających [szt.] 

 

wielkość oczek frakcji 
drobnej [mm] 

 

wielkość oczek frakcji 
średniej [mm] 

 

moc zainstalowana [kW]  
regulacja parametrów 
pracy sita  
(zakres) 

 

klapy rewizyjne po obu 
stronach sita  

 

możliwość zmiany 
wielkości oczek sekcji sita 
  

 

Informacje dodatkowe:  
Powyższą tabelę należy wykorzystać w tylu egzemplarzach ile to konieczne dla 
przedstawienia Propozycji Wykonawcy. 
 
Nazwa: Rozrywacz do 

worków 
Oznaczenie na rysunku  

Producent:  
Typ:  
Parametry techniczne: Oferta Wykonawcy: 
wymiary [mm]  
moc zainstalowana [kW]  
wydajność dla materiału 
100 kg/m3 [Mg/h] 

 

wydajność dla materiału 
200 kg/m3 [Mg/h] 
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pojemność nadawy [m3]  
Informacje dodatkowe:  
Powyższą tabelę należy wykorzystać w tylu egzemplarzach ile to konieczne dla 
przedstawienia Propozycji Wykonawcy. 
 
Nazwa: Przenośnik  Oznaczenie na rysunku  
Producent:  
Typ:  
Funkcja:  
Parametry techniczne: Oferta Wykonawcy: 
rozstaw osi [mm]  
szerokość taśmy [mm]  
kąt wzniosu [o]  
typ taśmy  
odporność na oleje i 
tłuszcze  

 

progi   
moc zainstalowana [kW]  
wysokość burt [mm]  
rewersyjny   
zakres regulacji prędkości 
przesuwu taśmy [m/s] 

 

Informacje dodatkowe:  
Powyższą tabelę należy wykorzystać w tylu egzemplarzach ile to konieczne dla 
przedstawienia Propozycji Wykonawcy. 
 
Nazwa: Trybuna 

sortownicza 
Oznaczenie na rysunku  

Producent:  
Typ:  
Parametry techniczne: Oferta Wykonawcy: 
wymiary [mm]  
wymiary boksów [mm]  
Informacje dodatkowe:  
Powyższą tabelę należy wykorzystać w tylu egzemplarzach ile to konieczne dla 
przedstawienia Propozycji Wykonawcy. 
 
Nazwa: Kabina 

sortownicza 
Oznaczenie na rysunku  

Producent:  
Typ:  
Parametry techniczne: Oferta Wykonawcy: 
wymiary [mm]  
ilość zsypów [szt.]  
wymiary zsypów [mm]  
ilość stanowisk pracy 
[szt.] 

 

rodzaj ogrzewania  
moc zainstalowana [kW]  
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ilość wymian powietrza 
[razy/h] 

 

budowa ścian  
budowa podłogi  
wymiary drzwi [mm]  
wymiary okien [mm]  
instalacje w kabinie  
Informacje dodatkowe:  
Powyższą tabelę należy wykorzystać w tylu egzemplarzach ile to konieczne dla 
przedstawienia Propozycji Wykonawcy. 
 
Nazwa: Kontenery 
Producent:  
Typ:  
Liczba sztuk [szt.]  
Parametry techniczne: Oferta Wykonawcy: 
wymiary [mm]  
pojemność [m3]  
grubość podłogi [mm]  
grubość ścian [mm]  
Informacje dodatkowe:  
Powyższą tabelę należy wykorzystać w tylu egzemplarzach ile to konieczne dla 
przedstawienia Propozycji Wykonawcy. 
 
Nazwa: Ładowarka kołowa 
Producent:  
Typ:  
Parametry techniczne: Oferta Wykonawcy: 
wymiary [mm]  
masa całkowita [kg]  
pojemność łyżki [m3]  
maksymalna wysokość 
podnoszenia [mm] 

 

minimalny promień skrętu 
[mm] 

 

typ silnika  
moc silnika [kW]  
szybkozłącza do 
podłączania hydrauliki w 
przystawkach  

 

kabina klimatyzowana  
 

 

widły do palet   
hydrauliczne kleszcze 
boczne do balotów  
 

 

minimalne wyposażenie: 
(oświetlenie, oznakowanie, 
wyposażenie umożliwiające 
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poruszanie się po drogach 
publicznych, wycieraczka 
przedniej i tylnej szyby, 
apteczka, gaśnica, komplet 
narzędzi, trójkąt ostrzegawczy, 
instalacja z transformatorem 
12V/11A do podłączenia 
radiotelefonów, radiotelefon 
MOTOROLA, olej silnikowy w 
ilości umożliwiającej 
eksploatację pojazdu, lampa 
ostrzegawcza na kabinie długa 
z napisem „MPO” (skrócona 
nazwa Zamawiającego), 
automatyczny sygnał 
dźwiękowy informujący o 
cofaniu)  
Informacje dodatkowe:  
Powyższą tabelę należy wykorzystać w tylu egzemplarzach ile to konieczne dla 
przedstawienia Propozycji Wykonawcy. 
 
 
Nazwa: Samochód samozaładowczy do kontenerów 
Producent:  
Typ:  
Parametry techniczne: Oferta Wykonawcy: 
wymiary [mm]  
masa całkowita [kg]  
ilość osi  
typ silnika  
moc silnika [kW]  
producent i typ 
urządzenia hakowego 

 

norma emisji spalin 
EURO 4  

 

minimalne wyposażenie: 
(apteczka, gaśnica, komplet 
narzędzi, trójkąt ostrzegawczy, 
klin pod koła, instalacja z 
transformatorem 12V/11A do 
podłączenia radiotelefonów, 
radiotelefon MOTOROLA, 
podnośnik hydrauliczny, 
przewód do pompowania kół, 
olej silnikowy w ilości 
umożliwiającej eksploatację 
pojazdu, koło zapasowe, 
lampa ostrzegawcza na 
kabinie długa z napisem 
„MPO” (skrócona nazwa 
Zamawiającego), 
automatyczny sygnał 
dźwiękowy informujący o 
cofaniu)  

 

Informacje dodatkowe:  
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Powyższą tabelę należy wykorzystać w tylu egzemplarzach ile to konieczne dla 
przedstawienia Propozycji Wykonawcy. 
 
Inne maszyny i urządzenia należy opisać według poniższego wzoru, 
wyszczególniając inne parametry techniczne je charakteryzujące: 
Nazwa:  Oznaczenie na rysunku  
Producent:  
Typ:  
Parametry techniczne: Oferta Wykonawcy: 
wymiary [mm]  
moc zainstalowana [kW]  
........................................  
Informacje dodatkowe:  
Powyższą tabelę należy wykorzystać w tylu egzemplarzach ile to konieczne dla 
przedstawienia Propozycji Wykonawcy. 
 
Informacje dodatkowe: 
 
 
 
 
 
1.3. Budynek zaplecza socjalnego 
 
Koncepcję budynku zaplecza socjalnego zobrazowano na rysunku(ach) nr ................ 
 
Nazwa: Budynek zaplecza socjalnego 
Parametry techniczne: Oferta Wykonawcy: 
wymiary w planie [m]  
powierzchnia użytkowa [m2]  
kubatura [m3]  
konstrukcja  
typ stolarki  
Informacje dodatkowe:  
 
Zestawienie pomieszczeń 
Pomieszczenie/funkcja Kondygnacja Powierzchnia Instalacje Wyposażenie 
     
     
 
1.4. Kompostownia odpadów organicznych 
 
Koncepcję zagospodarowania i zamaszynowienia hali zobrazowano na rysunku(ach) 
nr ............................ 
Koncepcję konstrukcyjno-budowlaną hali zobrazowano na rysunku(ach) nr ................ 
 
Nazwa: Hala kompostowni 
Producent:  
Typ:  
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Parametry techniczne: Oferta Wykonawcy: 
wymiary [m]  
wysokość w świetle [m]  
powierzchnia użytkowa [m2]  
kubatura [m3]  
konstrukcja hali  
konstrukcja ścian  
typ dachu  
typ posadzki  
grubość posadzki [mm]  
powierzchnia okien [m2]  
system rynnowy  
drabina inspekcyjna   
zabezpieczenie 
piorunochronne  

 

Informacje dodatkowe:  
 
Zestawienie pomieszczeń hali kompostowni 
Pomieszczenie/funkcja Kondygnacja Powierzchnia Instalacje Wyposażenie 
     
     
 
Nazwa: Brama 
Producent:  
Typ:  
Parametry techniczne: Oferta Wykonawcy: 
wymiary [mm]  
konstrukcja  
świetliki   
automatyczny system 
otwierania i zamykania 
oraz awaryjnie ręczny 
system otwierania i 
zamykania  

 

uszczelki zewnętrzne na 
całym obwodzie, 
uszczelki dolne 
przypodłogowe, uszczelki 
ościeżnicy, uszczelnienie 
nadproża  

 

urządzenia 
zabezpieczające przed 
niekontrolowanym 
opadnięciem  

 

drzwi osobowe   
Informacje dodatkowe:  
Powyższą tabelę należy wykorzystać w tylu egzemplarzach ile to konieczne dla 
przedstawienia Propozycji Wykonawcy. 
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Nazwa: Biofiltr 
Parametry techniczne: Oferta Wykonawcy: 
wymiary [mm]  
konstrukcja ścian  
masa filtracyjna  
Informacje dodatkowe:  
Place technologiczne kompostowni odpadów organicznych 
Koncepcję placów technologicznych zobrazowano na rysunku(ach) nr ................ 
Powierzchnia placów [m2] ……….. 
Konstrukcja placów: 
 
 
 
 
 
Nazwa: Instalacja do kompostownia odpadów organicznych 
Producent:  
Typ:  
Parametry techniczne: Oferta Wykonawcy: 
liczba bioreaktorów [szt.]  
pojemność geometryczna 
komór bioreaktorów [m3] 

 

wyposażenie 
bioreaktorów (instalacje, 
systemy) 

 

długość fazy intensywnej 
kompostowania [dni] 

 

moc zainstalowana [kW]  
sterowanie instalacją  
Informacje dodatkowe:  
 
Nazwa: Rozdrabniarka 
Producent:  
Typ:  
Parametry techniczne: Oferta Wykonawcy: 
typ silnika  
moc silnika [kW]  
wydajność [m3/h]  
rozmiar gardzieli [mm]  
układ zrębkujący  
Informacje dodatkowe:  
 
Nazwa: Sito obrotowe przejezdne 
Producent:  
Typ:  
Parametry techniczne: Oferta Wykonawcy: 
typ silnika  
moc silnika [kW]  
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wydajność [Mg/h]  
wielkość oczek [mm]  
pojemność kosza 
zasypowego [m3] 

 

Informacje dodatkowe:  
 
Nazwa: Przerzucarka kompostu 
Producent:  
Typ:  
Parametry techniczne: Oferta Wykonawcy: 
typ silnika  
moc silnika [kW]  
wymiary pryzm: 
szerokość w podstawie 4 
m i wysokość 2 m  
 

 

możliwość nawilżania 
kompostu podczas 
przerzucania  

 

kabina ogrzewana i 
klimatyzowana  

 

Informacje dodatkowe:  
 
Nazwa: Termometr elektroniczny z sondą  
Producent:  
Typ:  
Parametry techniczne: Oferta Wykonawcy: 
zakres temperatur [oC]  
długość sondy [mm]  
Informacje dodatkowe:  
 
Nazwa: Urządzenie do pomiaru wilgotności 
Producent:  
Typ:  
Parametry techniczne: Oferta Wykonawcy: 
  
Informacje dodatkowe:  
 
Inne maszyny i urządzenia należy opisać według poniższego wzoru, 
wyszczególniając inne parametry techniczne je charakteryzujące: 
Nazwa:  
Producent:  
Typ:  
Parametry techniczne: Oferta Wykonawcy: 
wymiary [mm]  
moc zainstalowana [kW]  
........................................  
Informacje dodatkowe:  
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Powyższą tabelę należy wykorzystać w tylu egzemplarzach ile to konieczne dla 
przedstawienia Propozycji Wykonawcy. 
 
Informacje dodatkowe: 
 
 
 
 
 
1.5. Kompostownia odpadów zielonych 
 
Koncepcję konstrukcyjno-budowlaną wiaty zobrazowano na rysunku(ach) nr .............. 
 
Nazwa: Wiata przygotowania wsadu dla kompostowni odpadów 

zielonych, wiata doczyszczania i uszlachetniania 
kompostu z odpadów zielonych i organicznych, wiata 
demontażu mebli 

Producent:  
Typ:  
Parametry techniczne: Oferta Wykonawcy: 
wymiary [m]  
wysokość w świetle [m]  
powierzchnia użytkowa 
[m2] 

 

kubatura [m3]  
konstrukcja   
konstrukcja ścian  
typ dachu  
typ posadzki  
grubość posadzki [mm]  
system rynnowy  
zabezpieczenie 
piorunochronne  

 

Informacje dodatkowe:  
 
Zestawienie pomieszczeń wiaty 
Pomieszczenie/funkcja Powierzchnia Instalacje Wyposażenie 
    
    
 
Place technologiczne kompostowni odpadów zielonych 
Koncepcję placów technologicznych zobrazowano na rysunku(ach) nr ................ 
Powierzchnia placów [m2] ……….. 
Konstrukcja placów: 
 
 
 
 
Informacje dodatkowe: 
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1.6. Zakład przerobu odpadów budowlanych 
 
Koncepcję zagospodarowania zakładu zobrazowano na rysunku(ach) nr .................... 
 
Nazwa: Ładowarka kołowa 
Producent:  
Typ:  
Parametry techniczne: Oferta Wykonawcy: 
wymiary [mm]  
masa całkowita [kg]  
pojemność łyżki [m3]  
maksymalna wysokość 
podnoszenia [mm] 

 

minimalny promień skrętu 
[mm] 

 

typ silnika  
moc silnika [kW]  
szybkozłącza do 
podłączania hydrauliki w 
przystawkach  

 

kabina klimatyzowana  
 

 

wyposażenie chwytakowe 
(chwytak polipowy na 
wysięgniku 
przegubowym) 
pojemność [m3] 

 

minimalne wyposażenie: 
(oświetlenie, oznakowanie, 
wyposażenie umożliwiające 
poruszanie się po drogach 
publicznych, wycieraczka 
przedniej i tylnej szyby, 
apteczka, gaśnica, komplet 
narzędzi, trójkąt ostrzegawczy, 
instalacja z transformatorem 
12V/11A do podłączenia 
radiotelefonów, radiotelefon 
MOTOROLA, olej silnikowy w 
ilości umożliwiającej 
eksploatację pojazdu, lampa 
ostrzegawcza na kabinie długa 
z napisem „MPO” (skrócona 
nazwa Zamawiającego), 
automatyczny sygnał 
dźwiękowy informujący o 
cofaniu)  
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Informacje dodatkowe:  
Powyższą tabelę należy wykorzystać w tylu egzemplarzach ile to konieczne dla 
przedstawienia Propozycji Wykonawcy. 
 
Nazwa: Zespół maszyn krusząco-przesiewających 
Producent:  
Typ:  
Parametry techniczne: Oferta Wykonawcy: 
wydajność [Mg/h]  
typ silnika  
moc silnika [kW]  
moc elektromagnesu 
[kW] 

 

rozstaw osi przenośników 
[mm] 

 

szerokość taśmy 
przenośników [mm] 

 

Informacje dodatkowe:  
 
Nazwa: Kontenery 
Producent:  
Typ:  
Liczba sztuk [szt.]  
Parametry techniczne: Oferta Wykonawcy: 
wymiary [mm]  
pojemność [m3]  
grubość podłogi [mm]  
grubość ścian [mm]  
Informacje dodatkowe:  
Powyższą tabelę należy wykorzystać w tylu egzemplarzach ile to konieczne dla 
przedstawienia Propozycji Wykonawcy. 
 
Plac(e) technologiczne zakładu przerobu odpadów budowlanych 
Koncepcję placu(ów) technologicznych zobrazowano na rysunku(ach) nr ................ 
Powierzchnia placu(ów) [m2] ……….. 
Konstrukcja placu(ów): 
 
 
 
 
Informacje dodatkowe: 
 
 
 
 
 
1.7. Budynek garażowy i warsztatowy 
 
Koncepcję zagospodarowania hali zobrazowano na rysunku(ach) nr .......................... 
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Koncepcję konstrukcyjno-budowlaną hali zobrazowano na rysunku(ach) nr ................ 
 
Nazwa: Budynek garażowy i warsztatowy 
Producent:  
Typ:  
Parametry techniczne: Oferta Wykonawcy: 
wymiary [m]  
wysokość w świetle [m]  
powierzchnia użytkowa [m2]  
kubatura [m3]  
konstrukcja hali  
konstrukcja ścian  
typ dachu  
typ posadzki  
grubość posadzki [mm]  
powierzchnia okiem [m2]  
system rynnowy  
drabina inspekcyjna   
zabezpieczenie 
piorunochronne  

 

Informacje dodatkowe:  
 
Zestawienie pomieszczeń budynku garażowego i warsztatowego 
Pomieszczenie/funkcja Kondygnacja Powierzchnia Instalacje Wyposażenie 
     
     
 
Nazwa: Brama 
Producent:  
Typ:  
Parametry techniczne: Oferta Wykonawcy: 
wymiary [mm]  
konstrukcja  
świetliki   
automatyczny system 
otwierania i zamykania 
oraz awaryjnie ręczny 
system otwierania i 
zamykania  

 

uszczelki zewnętrzne na 
całym obwodzie, 
uszczelki dolne 
przypodłogowe, uszczelki 
ościeżnicy, uszczelnienie 
nadproża  

 

urządzenia 
zabezpieczające przed 
niekontrolowanym 
opadnięciem  
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drzwi osobowe   
Informacje dodatkowe:  
Powyższą tabelę należy wykorzystać w tylu egzemplarzach ile to konieczne dla 
przedstawienia Propozycji Wykonawcy. 
 
1.8. Portiernia 
 
Koncepcję portierni zobrazowano na rysunku(ach) nr ................ 
 
Nazwa: Portiernia 
Parametry techniczne: Oferta Wykonawcy: 
wymiary w planie [m]  
powierzchnia użytkowa [m2]  
kubatura [m3]  
konstrukcja  
typ stolarki  
Informacje dodatkowe:  
 
Zestawienie pomieszczeń portierni 
Pomieszczenie/funkcja Powierzchnia Instalacje Wyposażenie 
    
    
 
1.9. Zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych i magazyn odpadów 
niebezpiecznych 
 
Wyposażenie magazynu odpadów niebezpiecznych: 
 
 
 
 
Wyposażenie zakładu demontażu i przetwarzania odpadów wielkogabarytowych: 
 
 
 
 
Informacje dodatkowe: 
 
 
 
 
 
1.10. Infrastruktura zakładu 
 
Przyłącza i sieci wodociągowe i kanalizacyjne: 
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Przyłącza i sieci energetyczne oraz oświetlenie terenu: 
 
 
 
 
Sieci teletechniczne: 
 
 
 
 
Ogrodzenie terenu: 
 
 
 
 
Zieleń ochronna i dekoracyjna: 
 
 
 
 
Place i drogi 
 
 
 
 
Informacje dodatkowe: 
 
 
 
 
 
2. Koncepcja programowo-przestrzenna 
 
2.1. Część opisowa 
2.2. Rysunek (ki) w skali 1:1000 
 
3. Zestawienie mocy zainstalowanej 
 

Maszyna, urządzenie lub pomieszczenie Moc zainstalowana 
  
  
Razem (wielkość musi być zgodna z załącznikiem nr 1)  
 
4. Wykaz rysunków 
 
Lp. Treść Numer/oznaczenie 
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5. Harmonogram rzeczowo-finansowy 
 

Lp. Wyszczególnienie Cena netto 
EUR 

Data 
rozpoczęcia 

Data 
ukończenia 

1 Dokumentacja projektowa, 
uzyskanie pozwolenia na budowę 

   

2 Przygotowanie realizacji robót 
(koszty organizacji i eksploatacji 
zaplecza Wykonawcy, tablica 
informacyjna i pamiątkowa, 
gwarancje, obsługa geodezyjna) 

   

3 Niwelacja terenu wraz z wycinką 
drzew 

   

4 Niecka składowiska odpadów z 
systemem odgazowania i drenażu 

   

5 Drogi na terenie składowiska    
6 Wyposażenie technologiczne – 

kontenerowa stacja odzysku 
biogazu 

   

7 Hala sortowni odpadów z robotami 
instalacyjnymi 

   

8 Wyposażenie technologiczne 
sortowni odpadów 

   

9 Wyposażenie ruchome sortowni 
odpadów 

   

10 Zaplecze socjalne z wyposażeniem    
11 Hala kompostowni odpadów 

organicznych z wiatą i biofiltrem, z 
robotami instalacyjnymi 

   

12 Stacjonarne wyposażenie 
technologiczne kompostowni 

   

13 Wyposażenie ruchome 
kompostowni 

   

14 Place technologiczne kompostowni    
15 Wyposażenie technologiczne 

kompostowni odpadów zielonych 
   

16 Wiata przygotowania wsadu dla 
kompostowni odpadów zielonych, 
wiata doczyszczania i 
uszlachetniania kompostu z 
odpadów zielonych i organicznych, 
wiata demontażu mebli, wraz z 
robotami instalacyjnymi 

   

17 Modernizacja pomieszczeń i 
wyposażenie dla zakładu 
demontażu odpadów 
wielkogabarytowych oraz magazynu 
odpadów niebezpiecznych (teren B) 

   

18 Plac przerobu odpadów 
budowlanych i mur oporowy 
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19 Wyposażenie technologiczne i 
sprzęt ruchomy zakładu przerobu 
odpadów budowlanych  

   

20 Budynek garażowy i warsztatowy z 
robotami instalacyjnymi i 
wyposażeniem 

   

21 Budynek portierni z robotami 
instalacyjnymi i wyposażeniem 

   

22 Sieć doprowadzająca wodę i 
odprowadzająca ścieki z terenu 
zakładu (przyłącza) 

   

23 Podczyszczalnia ścieków    
24 Sieć wodociągowa i kanalizacyjna 

na terenie zakładu 
   

25 Sieci elektryczne na terenie 
zakładu wraz z oświetleniem 
terenu, sieci teletechniczne 

   

26 Stacja transformatorowa    
27 Sieć zasilająca zakład w energię 

elektryczną (przyłącze) 
   

28 Drogi wewnętrzne, droga 
dojazdowa i place (poza 
technologicznymi) 

   

29 Ogrodzenie terenu    
30 Chodniki, zieleń ochronna i 

dekoracyjna 
   

31 Dokumentacja powykonawcza (w 
tym dokumentacja geodezyjna), 
instrukcje bhp i ppoż, instrukcja 
rozruchu, instrukcja eksploatacji, 
badania stanowiskowe, uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie i 
pozwolenia zintegrowanego, próby 
końcowe i eksploatacyjne, 
szkolenia 

   

 
6. Propozycja Planu Płatności 
 

Lp. Wyszczególnienie Cena netto 
EUR 

Data 
płatności 

1 Dokumentacja projektowa, uzyskanie 
pozwolenia na budowę 

  

2 Niecka składowiska odpadów z systemem 
odgazowania i drenażu – po osiągnięciu 10% 
zaawansowania finansowego 

  

3 Niecka składowiska odpadów z systemem 
odgazowania i drenażu – po osiągnięciu 20% 
zaawansowania finansowego 

  

4 Niecka składowiska odpadów z systemem 
odgazowania i drenażu – po osiągnięciu 30% 
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zaawansowania finansowego 
5 Niecka składowiska odpadów z systemem 

odgazowania i drenażu – po osiągnięciu 40% 
zaawansowania finansowego 

  

6 Niecka składowiska odpadów z systemem 
odgazowania i drenażu – po osiągnięciu 50% 
zaawansowania finansowego 

  

7 Niecka składowiska odpadów z systemem 
odgazowania i drenażu – po osiągnięciu 60% 
zaawansowania finansowego 

  

8 Niecka składowiska odpadów z systemem 
odgazowania i drenażu – po osiągnięciu 70% 
zaawansowania finansowego 

  

9 Niecka składowiska odpadów z systemem 
odgazowania i drenażu – po osiągnięciu 80% 
zaawansowania finansowego 

  

10 Niecka składowiska odpadów z systemem 
odgazowania i drenażu – po osiągnięciu 90% 
zaawansowania finansowego 

  

11 Niecka składowiska odpadów z systemem 
odgazowania i drenażu – po osiągnięciu 100% 
zaawansowania finansowego 

  

12 Drogi na terenie składowiska   
13 Wyposażenie technologiczne – kontenerowa 

stacja odzysku biogazu 
  

14 Hala sortowni odpadów z robotami 
instalacyjnymi 

  

15 Wyposażenie technologiczne sortowni odpadów   
16 Wyposażenie ruchome sortowni odpadów   
17 Zaplecze socjalne z wyposażeniem   
18 Hala kompostowni odpadów organicznych z 

wiatą i biofiltrem, z robotami instalacyjnymi 
  

19 Stacjonarne wyposażenie technologiczne 
kompostowni 

  

20 Wyposażenie ruchome kompostowni   
21 Place technologiczne kompostowni   
22 Wyposażenie technologiczne kompostowni 

odpadów zielonych 
  

23 Wiata przygotowania wsadu dla kompostowni 
odpadów zielonych, wiata doczyszczania i 
uszlachetniania kompostu z odpadów zielonych i 
organicznych, wiata demontażu mebli, wraz z 
robotami instalacyjnymi 

  

24 Modernizacja pomieszczeń i wyposażenie dla 
zakładu demontażu odpadów wielkogabarytowych 
oraz magazynu odpadów niebezpiecznych (teren B) 

  

25 Plac przerobu odpadów budowlanych i mur 
oporowy 

  

26 Wyposażenie technologiczne i sprzęt ruchomy   
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zakładu przerobu odpadów budowlanych 
27 Budynek garażowy i warsztatowy z robotami 

instalacyjnymi i wyposażeniem 
  

28 Budynek portierni z robotami instalacyjnymi i 
wyposażeniem 

  

29 Sieć doprowadzająca wodę i odprowadzająca 
ścieki z terenu zakładu (przyłącza) 

  

30 Podczyszczalnia ścieków   
31 Sieć wodociągowa i kanalizacyjna na terenie 

zakładu 
  

32 Sieci elektryczne na terenie zakładu wraz z 
oświetleniem terenu, sieci teletechniczne 

  

33 Stacja transformatorowa   
34 Sieć zasilająca zakład w energię elektryczną 

(przyłącze) 
  

35 Drogi wewnętrzne, droga dojazdowa i place 
(poza technologicznymi) 

  

36 Ogrodzenie terenu   
37 Chodniki, zieleń ochronna i dekoracyjna   
38 Dokumentacja powykonawcza (w tym 

dokumentacja geodezyjna), instrukcje bhp i 
ppoż, instrukcja rozruchu, instrukcja eksploatacji, 
badania stanowiskowe, uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie i pozwolenia zintegrowanego, próby 
końcowe i eksploatacyjne, szkolenia 

  

 
 
7. Wykaz gwarancji 
 
7.1. Warunki gwarancji i serwisu: 

a) Wszystkie maszyny i urządzenia będą fabrycznie nowe, spełniające polskie normy 
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, a w przypadku maszyn i pojazdów 
poruszających się po drogach publicznych posiadające polskie świadectwa 
homologacji. 

b) Wykonawca udzieli gwarancji w wymiarze minimum 12 miesięcy na pojazdy,  
maszyny i urządzenia licząc od momentu dostarczenia jednostek Zamawiającemu, 

c) Wykonawca udzieli gwarancji w wymiarze minimum 24 miesięcy na układ napędowy 
pojazdów i maszyn licząc od momentu przekazania Zamawiającemu, 

d) Wykonawca udzieli gwarancji na budynki, budowle, instalacje w wymiarze minimum 
5 lat. 

e) Maksymalny czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii do przyjazdu 
serwisanta wyniesie 12h roboczych, 

f) Wykonawca udostępni mobilne środki zastępcze (o zbliżonych charakterystykach do 
przedmiotu zamówienia) w przypadku poważnych awarii powodujących przestój 
dłuższy niż 3 dni robocze lub zapłaci za wynajem przez Zamawiającego środków 
zastępczych 

g) Wykonawca zapewni bezpłatne przeglądy serwisowe (obejmujące również koszty 
dojazdu serwisanta) w okresie trwania gwarancji dokonywane w siedzibie 
Zamawiającego. 
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h) Wykonawca zapewni bezpłatne przeglądy serwisowe (obejmujące również koszty 
dojazdu serwisanta) podwozia pojazdu w okresie jego gwarancji, układu napędowego 
w okresie jego gwarancji w siedzibie Zamawiającego lub we wskazanym 
autoryzowanym punkcie serwisowym. 

i) Wykonawca wskaże najbliższy autoryzowany punkt serwisowy podwozia pojazdu 
położony na terenie województwa kujawsko-pomorskiego czynny w dniach od 
poniedziałku do piątku minimum do godz. 22.00, a w sobotę minimum do godz. 
14.00. 

j) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za 
wady fizyczne w terminie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

 
 
7.2. Gwarancje technologiczne 
 
W stosunku do sprawności technologicznej instalacji udziela się następujących gwarancji 
jakościowych: 
 

A. Wydajność podstawowych linii technologicznej po stronie dostarczanych odpadów. 

Wydajność minimalna  
L.p. 

 
Wyszczególnienie instalacji Średnia roczna  

w I etapie 
Mg/rok 

Maksymalna 
dobowa      
Mg/d 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 

6. 

Składowisko odpadów 
Sortownia odpadów 
Kompostownia odpadów organicznych 
Kompostownia odpadów zielonych 
Zakład demontażu odpadów 
wielkogabarytowych (łącznie) 
Zakład przerobu odpadów budowlanych 

61 534 
20 603 
4 975 
1 170 
2 680 

 
4 207 

310 
109 

22,8*) 

17,0 
15,5 

 
25,2 

*) Przy pracy dwuzmianowej. 
B. Kompost uzyskany z odpadów zielonych spełnia wymagania kompostu dla celów 

rolniczych zawarte w ustawie z 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. Nr 
89, poz. 991) oraz w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 
października 2004 w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i 
nawożeniu (Dz.U. Nr 236, poz. 2369). 

C. 40 % kompostu uzyskanego z odpadów organicznych spełnia wymagania zawarte 
w ustawie z 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. Nr 89, poz. 991) oraz w 
Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2004 w 
sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz.U. Nr 
236, poz. 2369). 

D. Ilość pozyskanego kompostu o wilgotności handlowej (30 – 35 %) wynosi nie mniej 
niż 50 % masy odpadów organicznych i zielonych kierowanej do kompostowania. 

E. Efektywność sortowni odpadów zapewnia wydzielenie odpadów o charakterze 
surowców wtórnych z podziałem na podstawowe frakcje na poziomie 80 % masy 
odpadów surowcowych i odpadów suchych kierowanych na linię sortowniczą. 

 
7.3 Przeglądy i usługi serwisowe 
 
Sprzęt i wyposażenie Zakładu dostarczone przez Wykonawcę będzie nowe, bez wad i będzie 
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posiadać odpowiednie gwarancje producentów. 
W stosunku do technicznej jakości instalacji Wykonawca udzieli gwarancji na ich 
bezawaryjne działanie przez okres 2 lat.  
W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia okresową kontrolę oraz bezpłatną naprawę 
dostarczonej instalacji. Gwarantuje dostawę części zamiennych niezbędnych do dokonania 
napraw. 
Uszkodzenia instalacji powstałe z winy Zamawiającego zostaną usunięte przez Wykonawcę 
na koszt Zamawiającego. 
Naprawa instalacji winna być rozpoczęta w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia takiej potrzeby 
przez Zamawiającego, niezależnie od tego na czyj koszt naprawa będzie wykonana.  
Wykonawca zapewnia dostawę części zamiennych dla instalacji technologicznych przez okres 
10 lat od daty rozpoczęcia użytkowania Zakładu. 
 
Wskazany najbliższy autoryzowany punkt serwisowy podwozia pojazdu położony na 
terenie województwa kujawsko-pomorskiego: 
nazwa........…………………………………………………………………………………….. 
adres……………………………………………………………………………………………. 
telefon………………………………………………………………………………………….. 
faks……………………………………………………………………………………………... 
godziny pracy serwisu………………………………………………………………………... 
godziny pracy magazynu…………………………………………………………………….. 
 
 
PODPIS: 
 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

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

Pieczęć(cie) 
Wykonawc(ów)  

Miejscowość  
i  data 
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Załącznik nr 3 – Wzór Wykazu cen  
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  GO/ZP-16-1/06 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 
ul. Grudziądzka 159 
87-100 Toruń 
Polska 
 
WYKONAWCA: 
 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
   
   
 

 
Lp. Wyszczególnienie Cena ryczałtowa 

netto [EUR] 
1 Dokumentacja projektowa, uzyskanie pozwolenia na 

budowę 
 

2 Przygotowanie realizacji robót (koszty organizacji i 
eksploatacji zaplecza Wykonawcy, tablica informacyjna i 
pamiątkowa, gwarancje, obsługa geodezyjna) 

 

3 Niwelacja terenu wraz z wycinką drzew  
4 Niecka składowiska odpadów z systemem odgazowania i 

drenażu 
 

5 Drogi na terenie składowiska  
6 Wyposażenie technologiczne – kontenerowa stacja odzysku 

biogazu 
 

7 Hala sortowni odpadów z robotami instalacyjnymi  
8 Wyposażenie technologiczne sortowni odpadów  
9 Wyposażenie ruchome sortowni odpadów  
10 Zaplecze socjalne z wyposażeniem  
11 Hala kompostowni odpadów organicznych z wiatą i 

biofiltrem, z robotami instalacyjnymi 
 

12 Stacjonarne wyposażenie technologiczne kompostowni  
13 Wyposażenie ruchome kompostowni  
14 Place technologiczne kompostowni  
15 Wyposażenie technologiczne kompostowni odpadów 

zielonych 
 

16 Wiata przygotowania wsadu dla kompostowni odpadów 
zielonych, wiata doczyszczania i uszlachetniania kompostu 
z odpadów zielonych i organicznych, wiata demontażu 
mebli, wraz z robotami instalacyjnymi 

 

17 Modernizacja pomieszczeń i wyposażenie dla zakładu 
demontażu odpadów wielkogabarytowych oraz magazynu 
odpadów niebezpiecznych (teren B) 

 

18 Plac przerobu odpadów budowlanych i mur oporowy  
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19 Wyposażenie technologiczne i sprzęt ruchomy zakładu 
przerobu odpadów budowlanych 

 

20 Budynek garażowy i warsztatowy z robotami 
instalacyjnymi i wyposażeniem 

 

21 Budynek portierni z robotami instalacyjnymi i 
wyposażeniem 

 

22 Sieć doprowadzająca wodę i odprowadzająca ścieki z 
terenu zakładu (przyłącze) 

 

23 Podczyszczalnia ścieków  
24 Sieć wodociągowa i kanalizacyjna na terenie zakładu  
25 Sieci elektryczne na terenie zakładu wraz z 

oświetleniem terenu, sieci teletechniczne 
 

26 Stacja transformatorowa  
27 Sieć zasilająca zakład w energię elektryczną 

(przyłącze) 
 

28 Drogi wewnętrzne, droga dojazdowa i place (poza 
technologicznymi) 

 

29 Ogrodzenie terenu  
30 Chodniki, zieleń ochronna i dekoracyjna  
31 Dokumentacja powykonawcza (w tym dokumentacja 

geodezyjna), instrukcje bhp i ppoż, instrukcja rozruchu, 
instrukcja eksploatacji, badania stanowiskowe, 
uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i pozwolenia 
zintegrowanego, próby końcowe i eksploatacyjne, 
szkolenia  

 

Razem cena netto  
Podatek VAT  
Cena brutto  

 
 
PODPIS: 
 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

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

Pieczęć(cie) 
Wykonawc(ów)  

Miejscowość  
i  data 
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Załącznik nr 5 - wzór wykazu wykonanych usług projektowych.  
  
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  GO/ZP-16-1/06 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 
ul. Grudziądzka 159 
87-100 Toruń 
Polska 
 
WYKONAWCA: 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
   
   
 
 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG PROJEKTOWYCH 
 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:  
 
wykonałem(wykonaliśmy) następujące usługi: 
 

Data wykonania L.p. Nazwa 
usługi 

Wartość  
w PLN  

Przedmiot usługi  

początek 
(data) 

zakończenie 
(data)  

Odbiorca  
(nazwa, 
adres, nr 

telefonu do 
kontaktu) 

Nazwa 
Wykonawcy5  

Uwagi 

1.         
2.         
3.         

 
UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający należyte wykonanie 
wskazanych w tabeli powyżej usług. Brak dokumentu lub dokument nie potwierdzający należytego 
wykonania danej usługi skutkuje nie zaliczeniem przez Zamawiającego wykonania tej usługi. 
 
 
PODPIS: 
 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

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

Pieczęć(cie) 
Wykonawc(ów)  

Miejscowość  
i  data 

      
      

 

                                                 
5 Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia.    
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Załącznik nr 10 
ZAŁĄCZNIK DO OFERTY 

NA ROBOTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (W TYM ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI) 

NAZWA I NUMER ZAMÓWIENIA 
Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w ramach realizacji 

projektu Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu, 2004/PL/16/C/PE/023 
Zadanie Nr 1 „Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych” 

GO/ZP-16-1/06 
Numer referencyjny ogłoszenia o przetargu:  
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: <....................... > 

(Uwaga: Oferenci są proszeni o wypełnienie pustych rubryk w niniejszym Załączniku do Oferty) 

 

Klauzule Warunków 
Ogólnych Kontraktu 

lub Warunków 
Szczególnych 

 

Nazwa i adres Zamawiającego  1.1.2.2 & 1.3 

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Oczyszczania Sp. z o.o. 
ul. Grudziądzka 159 
87-100 Toruń 
Polska 

Nazwa i adres Wykonawcy 1.1.2.3 & 1.3 

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

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

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

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

Nazwa i adres Inżyniera 1.1.2.4 & 1.3 
Nazwa i adres Inżyniera zostaną podane 
przez Zamawiającego przed 
podpisaniem Kontraktu 

Czas na Ukończenie Robót 1.1.3.3  
maksymalnie do 30.06.2009 
 

Okres Zgłaszania Wad 1.1.3.7 365 dni od daty wydania Świadectwa 
Przejęcia dla całości Robót 

Elektroniczny system 
przekazywania danych 1.3 

Telefaks oraz E–mail 
Telefaks i E-mail winien być 
potwierdzony na piśmie 

Prawo rządzące Kontraktem  1.4 Prawo Rzeczpospolitej Polskiej 

Język Kontraktu 1.4 Język polski 

Język porozumiewania się 1.4 Język polski 
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Kwota zabezpieczenia 
należytego wykonania 
Kontraktu 

4.2 
5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 
(włącznie z VAT) określonej w Akcie 
Umowy 

Okres na powiadomienie o 
wszelkich błędach lub innych 
wadach znalezionych w 
Wymaganiach Zamawiającego  

5.1 28 dni od Daty Rozpoczęcia 

Normalne godziny pracy 6.5 6.00 – 22.00 

Kara umowna za zwłokę  8.7  
0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 
netto określonej w Akcie Umowy za 
każdy dzień opóźnienia płatne w EUR 

Maksymalna kwota kar za 
zwłokę  8.7 10% Ceny Kontraktowej  

Stopa procentowa dla 
rzeczywistych kwot do 
wyliczenia kwoty narzutu i 
zysku 

13.5(b)(ii) 2% 

   

Minimalna kwota Przejściowego 
Świadectwa Płatności 14.6 100 000 EUR 

 

Waluta płatności 14.15 EURO 

Okresy na przedłożenie: 
- dowodów ubezpieczenia 
- stosownych polis  

18.1(a)(b) przed Datą Rozpoczęcia 

Minimalna kwota ubezpieczenia 
od roszczeń osób trzecich  18.3 

50000 EUR za wypadek niezależnie od 
ilości zdarzeń  
 

Kwota ubezpieczenia 
projektowania 18.5 .......................... PLN 

Data wyznaczenia Komisji 
Rozjemczej 20.2 

W ciągu 42 dni po tym, kiedy jedna ze 
Stron da drugiej Stronie powiadomienie 
o swoim zamiarze wniesienia jakiegoś 
sporu do Komisji Rozjemczej zgodnie z 
klauzulą 20.4. 

Liczba członków Komisji 
Rozjemczej 20.2 1 (jeden) 
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Członkowie Komisji Rozjemczej 
(jeśli nieustaleni) wyznaczeni 
przez 

20.3 

Prezes SIDIR (Stowarzyszenia 
Inżynierów Doradców i 
Rzeczoznawców), Polskiej Krajowej 
Organizacji Członkowskiej FIDIC (00-710 
Warszawa, ul. Piekałkiewicza 7) lub 
osoba wskazana przez Prezesa  
 

Podpis:............................................................................................................................. 

występujący w charakterze:................................................................................................. 

należycie upoważniony do podpisania Oferty w imieniu i na rzecz: 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
Data: ............................... 
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Załącznik nr 9 – wzór informacji dotyczącej przeciętnej liczby zatrudnianych 
pracowników.  

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  GO/ZP-16-1/06 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 
ul. Grudziądzka 159 
87-100 Toruń 
Polska 
 
WYKONAWCA: 
 
(nazwa i adres Wykonawcy, którego dotyczy niniejsza informacja)  
 
 

OŚWIADCZAM, ŻE: 
 

w okresie ostatnich 3 lat przeciętnie zatrudniałem następującą liczbę pracowników:  
 
 
l.p. Rok Liczba zatrudnianych pracowników 
1)  rok ostatni - 2  
2)  rok ostatni - 1  
3)  rok ostatni  
 *Uwaga: 
W przypadku gdy okres działalności jest krótszy Wykonawca wskazuje ten okres. 
 
 
PODPIS: 
 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

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

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  
i  data 
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Załącznik nr 11 - wzór CV.  
  
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  GO/ZP-16-1/06 
 
WYKONAWCA: 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
   
   
 

CURRICULUM VITAE 
 
Rola proponowana w projekcie:………………………………………………………… 
 
1. Nazwisko: 
2. Imiona: 
3. Data urodzenia: 
4. Narodowość: 
5. Wykształcenie: 
 
Instytucja (data od – data do) Uzyskane stopnie i dyplomy 
  
 
6. Członkostwo w organizacjach zawodowych: 
7. Inne umiejętności: 
8. Obecne stanowisko: 
9. Kluczowe kwalifikacje: 
10. Doświadczenie zawodowe: 
 

Data od – data do Miejsce Przedsiębiorstwo Stanowisko Opis 
     
 
11. Informacje dodatkowe: 
 
 
PODPIS: 
 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

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

Pieczęć(cie) 
Wykonawc(ów)  

Miejscowość  
i  data 
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Załącznik nr 1 - Wzór Formularza Oferty 

FORMULARZ OFERTY 
 

Znak: GO/ZP-16-1/06 
 

 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w ramach realizacji projektu Gospodarka odpadami 
komunalnymi w Toruniu, 2004/PL/16/C/PE/023 Zadanie Nr 1 „Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych” 
CPV: 74232000-4 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 45222110-3 Składowiska odpadów, 45253800-3 Zakłady 
kompostowania, 45213251-7 Zakłady, 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 

ZAMAWIAJĄCY 
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA 

Spółka z o. o. 
87-100 TORUŃ 

UL. GRUDZIĄDZKA 159 
NIP 879-016-92-80 REGON 870525973 KRS 0000151221 

DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY 
 
NAZWA:  ...................................................................................................................................................................................... 
 
SIEDZIBA........................................................................ul. ......................................................................... 
 
NR TELEFONU ................................................................  NR FAKS ...................................................................................... 
 
NIP .................................  REGON ................................................. KRS ......................................... 
 
 
CENA OFERTY NETTO – [EURO] 

- cyfrowo: 
- słownie: 

 
 

% PODATKU VAT 
 
     WARTOŚĆ PODATKU VAT – [EURO] 

- cyfrowo: 
- słownie: 

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

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

CENA OFERTY BRUTTO – [EURO] 
- cyfrowo: 
- słownie: 

 

 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

 
  

 
Podpis WYKONAWCY 
 
Data złożenia oferty: 

strona 1 
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Znak: GO/ZP-16-1/06 
 
 
Całkowita moc zainstalowana dla przedmiotu zamówienia - Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wykonanego zgodnie z moją ofertą 
wynosi: ................. kW. 
 
2) Oświadczam, że: 
 

- zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do niej 
zastrzeżeń, 

- uważam się za związanego ofertą przez okres …….. dni wskazany w SIWZ, 
- zapoznałem się z treścią umowy i nie wnoszę do niej zastrzeżeń i zobowiązuję się do 

zawarcia umowy na warunkach w niej określonych w przypadku gdyby uznano moją 
ofertę za najkorzystniejszą, 

- gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, 
wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,  

- składam niniejszą ofertę  [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia]1, 

-  nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 
udzielenie niniejszego zamówienia, 

- [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia 
/ następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]2:  

l.p. Nazwa części zamówienia  Nazwa podwykonawcy 

a)   

b)   

 
........................... dnia ...................................... 

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

[pieczęć i podpis Wykonawcy ] 

Załącznikami do niniejszego formularza cenowego stanowiącymi integralną część oferty są: 
 

1. ........................................................................................................................................... 
2. ........................................................................................................................................... 
3. ........................................................................................................................................... 
4. ........................................................................................................................................... 
5. ........................................................................................................................................... 
6. ........................................................................................................................................... 
7. ........................................................................................................................................... 
8. ........................................................................................................................................... 
9. ........................................................................................................................................... 

     10.  .......................................................................................................................................... 
strona 2 

                                                 
1 Wykonawca usuwa niepotrzebne.  
2 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
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Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

ubiegającego się o wykonanie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego w sprawie spełnienia warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych 
Znak:  GO/ZP –16-1/06      

 

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w ramach 
realizacji projektu Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu, 2004/PL/16/C/PE/023 Zadanie Nr 1 
„Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych” 
 
Ja, niżej podpisany............................................................................................................................ 

[imię i nazwisko] 
 
jako upoważniony do reprezentowania dostawcy/firmy............................................................................. 
 
...................................................................................................................................................... 

[nazwa firmy] 

 

 

 

oświadczam, że: 

 

1. posiadam niezbędne uprawnienia do wykonywania działalności, 

2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie 

art. 24. ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

 

........................................................................................ 
[podpis] 

 
 

............................,dnia................................................. 
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ZAŁĄCZNIK NR 8 

 

OŚWIADCZENIE 
NA PODSTAWIE ART. 8 UST. 3 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  

ZNAK: GO/ZP-16-1/06 

 

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w ramach realizacji 
projektu Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu, 2004/PL/16/C/PE/023 Zadanie Nr 1 „Rozbudowa 
Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych” 
 

Ja, niżej podpisany...................................................................................................................... 
[imię i nazwisko] 

 
jako upoważniony do reprezentowania wykonawcy ................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 

[nazwa firmy] 
Oświadczam, że: 

informacje zawarte w ofercie (wyspecyfikowane poniżej), stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z p. zm.), 
nie mogą być udostępnione osobom trzecim*/ innym uczestnikom postępowania i winny 

być przechowywane przez okres 4 lat w sposób gwarantujący ich poufność. 

 

 

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

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

3. ........................................................................................................................................... 

4. ......................................................................................................................................... 
 

.............................................. 
[podpis i pieczątka imienna] 

 

....................................., dnia...................................... 
* niepotrzebne skreślić 

* powyżej należy wypisać nazwy dokumentów poufnych zamieszczonych w ofercie, o ile takie wykonawca chce przedłożyć, 

* dokumenty poufne i inne materiały reklamowe nie wymagane, a dołączone do oferty należy umieścić w ofercie jako oddzielny 
rozdział.  
* wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 tj.: cena oferty, termin wykonania zamówienia, warunki 
gwarancji i serwisu, warunki płatności, 

* zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu w/w ustawy skutkować będzie odrzuceniem 
oferty na podstawie art.89 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

* oświadczenie nie jest obowiązkowe 
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Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w ramach realizacji projektu Gospodarka odpadami komunalnymi w 
Toruniu, 2004/PL/16/C/PE/023 Zadanie Nr 1 „Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych” GO/ZP-16-1/06 

Tom 2 

KONTRAKT -  
Wzór umowy w sprawie zamówienia 

publicznego 

Rozdział 1 AKT UMOWY  
Rozdział 2 WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU 
Rozdział 3 WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 
Rozdział 4 WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA 

KONTRAKTU 
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Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w ramach realizacji projektu Gospodarka odpadami komunalnymi w 
Toruniu, 2004/PL/16/C/PE/023 Zadanie Nr 1 „Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych” GO/ZP-16-1/06 

TOM 2 
ROZDZIAŁ 1 

FORMULARZ AKTU UMOWY 
ZAMÓWIENIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (W TYM ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU 

SPÓJNOŚCI)  

Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 
w ramach realizacji projektu 

Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu, 
2004/PL/16/C/PE/023 

Zadanie Nr 1  
„Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych” 

GO/ZP-16-1/06 

KONTRAKT NR: ..........................  
Niniejszy Kontrakt zawarty został pomiędzy: 
............................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
adres: ............................................................................................................................................................. 
(zwanym dalej „Zamawiającym”) z jednej strony, reprezentowanym przez: 
............................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
a 
............................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
adres: ............................................................................................................................................................ 
(zwanym dalej „Wykonawcą”) z drugiej strony, reprezentowanym przez: 
............................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

Zważywszy, że Zamawiający życzy sobie, aby Roboty, określone jako:  Rozbudowa Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w ramach realizacji projektu Gospodarka odpadami 
komunalnymi w Toruniu, 2004/PL/16/C/PE/023 Zadanie Nr 1 „Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania 
Odpadów Komunalnych”, zostały wykonane przez Wykonawcę, oraz że przyjął Ofertę Wykonawcy na 
zaprojektowanie, wykonanie i ukończenie tych Robót oraz usunięcie w nich wszelkich wad, złożoną w ramach 
postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w 
trybie przetargu nieograniczonego; 

Niniejszym ustala się, co następuje: 

1. Słowa i wyrażenia użyte w tym Kontrakcie będą miały takie samo znaczenie, jakie przypisano im w 
Warunkach Kontraktu, wymienionych poniżej. 

2.  Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna część niniejszego 
Kontraktu, według następującego pierwszeństwa: 
(a) niniejszy Akt Umowy; 
(b) Warunki Szczególne Kontraktu (Część II); 
(c) Warunki Ogólne Kontraktu (Część I); 
(d) Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego 
(e) Propozycja Wykonawcy; 
(f) Wykaz Cen; 
(g) Formularz Oferty i Załącznik do Oferty; oraz 
(h) inne dokumenty będące częścią Kontraktu: 
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Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w ramach realizacji projektu Gospodarka odpadami komunalnymi w 
Toruniu, 2004/PL/16/C/PE/023 Zadanie Nr 1 „Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych” GO/ZP-16-1/06 

 (h1) Wykaz osób wykonujących niniejsze zamówienie 

3. Wykonawca zobowiązuje się zaprojektować, wykonać i wykończyć Roboty oraz usunąć w nich wszelkie 
wady w pełnej zgodności z postanowieniami Kontraktu. 

4. Zamawiający, w uznaniu zaprojektowania, wykonania i wykończenia Robót oraz usunięcia w nich wad 
przez Wykonawcę, w terminach i w sposób określony w Kontrakcie, zapłaci Wykonawcy kwotę 
ryczałtową:  

– Zatwierdzona Kwota Kontraktowa (włącznie z VAT): 

....................................................................................... EURO 

(słownie: ........................................................................................................................... EURO) 

w tym VAT: .......................................................................................EURO 

(słownie ............................................................................... EURO ) 

 

5. Zapłaty kwot bez podatku VAT będą dokonywane w EURO  na konto bankowe Wykonawcy: 
 ................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................(nazwa banku, pełny numer konta) 
 

 Zapłaty kwot podatku VAT, jeżeli będą Wykonawcy należne, będą dokonywane w PLN  na konto 
bankowe Wykonawcy: 
................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................(nazwa banku, pełny numer konta) 
 

6.  Kontrakt został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, z tego jeden 
egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.  

7.  Na dowód tego Strony podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Niniejszy Kontrakt 
wchodzi w życie z dniem podpisania go przez obie Strony. 

ZAMAWIAJĄCY:  WYKONAWCA: 
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Podpisano i opatrzono pieczęcią  

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

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

........................................................................ 
[podpisy osób upoważnionych] 

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

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

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

[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi literami)] 

 

 

 

 

[pieczęć Zamawiającego] 

Podpisano i opatrzono pieczęcią  

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

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

........................................................................ 
[podpisy osób upoważnionych] 

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

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

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

[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi literami)] 

W charakterze 

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

Będąc w pełni upoważnionym przez 

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

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

[pieczęć Wykonawcy] 
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TOM 2 

ROZDZIAŁ 2 

WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU  

Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z WARUNKAMI 
KONTRAKTOWYMI DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń 
elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych 
projektowanych przez Wykonawcę, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999 
opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération 
Internationale des Ingénieurs-Conseils – FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, 
Szwajcaria, oraz drugie wydanie angielsko-polskie 2004, dostępne pod adresem:  

SIDIR 
PL 00-710 Warszawa, ul. Piekałkiewicza 7  
tel. nr (48 22) 642 82 90; e-mail: sidir_wwa@poczta.onet.pl. 

Warunki Kontraktu składają się z Części I – "Warunki Ogólne", które stanowią wyżej 
wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I 
BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i 
budowlanych projektowanych przez Wykonawcę oraz z Części II – "Warunki 
Szczególne", które zmieniają i/lub uzupełniają postanowienia Warunków Ogólnych.  

Uważa się, że Wykonawca posiada i zaznajomił się z wymienioną wersją WARUNKÓW 
KONTRAKTU DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń 
elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych 
projektowanych przez Wykonawcę i na żądanie Zamawiającego, przedstawi jej kopię, 
podpisaną przez osobę lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu.  
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TOM 2 

ROZDZIAŁ 3 

WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe 
klauzule do Warunków Ogólnych. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące 
o ile Warunki Szczególne nie stanowią inaczej. 

Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych nie jest kolejna i jest zgodna z 
numeracją klauzul przyjętą w Warunkach Ogólnych. 
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Część II – WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 
Spis Klauzul 

 

KLAUZULA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 9 
1.1 DEFINICJE............................................................................................................................................. 9 
1.2 INTERPRETACJA.................................................................................................................................. 11 
1.3 PRZEPŁYW INFORMACJI....................................................................................................................... 11 
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 CZĘŚĆ II – WARUNKI SZCZEGÓLNE 
Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") określają prawa i obowiązki Stron (tj. Zamawiającego i 
Wykonawcy). 
Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do 
Warunków Ogólnych. 
W przypadku rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie klauzulami Warunków Ogólnych i 
Warunków Szczególnych, wiążące pozostają postanowienia Warunków Szczególnych. 
Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczególnych, pozostaną wiążące w brzmieniu 
podanym w Warunkach Ogólnych. 

Klauzula 1 Postanowienia ogólne 
1.1 Definicje 
1.1.1 Kontrakt 
Klauzulę 1.1.1.1 skreśla się i zastępuje następująco: 
1.1.1.1 ”Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Część opisowa programu 

funkcjonalno-użytkowego, Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty 
wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach używany jest termin 
„Kontrakt” oznacza także „umowę” w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w 
Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny 
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

1.1.1.3 ”List Zatwierdzający” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w 
Warunkach Kontraktu występuje określenie ”List Zatwierdzający” należy je zastąpić 
określeniem ”Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzającego w tych 
Warunkach oznaczać będą odniesienie do Aktu Umowy według klauzuli 1.6 [Akt Umowy]. 

Klauzulę 1.1.1.4 skreśla się i zastępuje się następująco: 
1.1.1.4 ”Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i przedłożony przez 

Wykonawcę. Gdziekolwiek w Warunkach Ogólnych Kontraktu występuje określenie ”Oferta” 
należy je zastąpić określeniem ”Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do ”Oferty” w 
niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie do ”Formularza Oferty”.  

Klauzulę 1.1.1.5 uzupełnia się następująco: 
 Wymagania Zamawiającego stanowią część Programu funkcjonalno-użytkowego 

zdefiniowanego w klauzuli 1.1.1.11. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje 
określenie „Wymagania Zamawiającego” należy je zastąpić określeniem „Program 
funkcjonalno użytkowy” 

 
Klauzulę 1.1.1.8 skreśla się i zastępuje się następująco: 
1.1.1.8 ”Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca dostarczył 

wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie 
”Dokumenty Ofertowe” należy je zastąpić określeniem ”Oferta” i wszelkie odniesienia do 
”Dokumentów Ofertowych” w  niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie do ”Oferty”. 

Klauzulę 1.1.1.10 skreśla się i zastępuje się następująco: 
1.1.1.10 ”Wykaz Gwarancji” oznacza dokument tak zatytułowany, przygotowany przez 

Zamawiającego i wypełniony przez Wykonawcę, zawarty w Wykazach.  
Wprowadza się następujące Definicje: 
1.1.1.11 ”Program funkcjonalno-użytkowy” oznacza dokument tak zatytułowany, włączony do 

Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane 
zgodnie z Kontraktem. Program funkcjonalno użytkowy zawiera Wymagania 
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Zamawiającego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie „Wymagania 
Zamawiającego” należy zastąpić je określeniem „Program funkcjonalno-użytkowy” i 
wszelkie odniesienia do „Wymagań Zamawiającego” będą oznaczać odniesienie do 
„Programu funkcjonalno-użytkowego”. 

1.1.1.12 ”Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający do 
postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami zgodnie z 
Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z przepisami ustawy 
Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny. 
Zmiana do Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu przez Zamawiającego i 
Wykonawcę. Żadna Zmiana do Kontraktu nie może być podpisana później niż 45 dni przed 
upływem Czasu na Ukończenie Robót. 
 

1.1.2  Strony i Osoby 
1.1.2.2 ”Zamawiający” - na końcu Definicji dodaje się, co następuje: W polskim Prawie 

Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor”. 
1.1.2.4 ”Inżynier” - równoznaczny z używanym pojęciem Inżynier Kontraktu.  

Na końcu Definicji dodaje się, co następuje: Funkcja Inżyniera obejmuje również 
występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”. 

 
1.1.4 Pieniądze i płatności 
1.1.4.6  ”Waluta obca” na końcu tej Definicji dodaje się słowa „i jest to Euro”. 
1.1.4.11  ”Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 
Wprowadza się następujące Definicje: 
1.1.4.13  ”Protokół konieczności” - dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający 

uzasadnienie dla wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych bądź wynikających z 
zapisów klauzuli 13. Załącznikiem do Protokołu konieczności jest Protokół z negocjacji. 

1.1.4.14  ”Protokół z negocjacji” – dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający 
uzgodnione z Wykonawcą ceny dla robót dodatkowych i zamiennych w oparciu o klauzulę 
13. 

 
1.1.6 Inne Definicje 
1.1.6.1. Na końcu definicji dodaje się: ,w tym Projekt Budowlany 
Klauzulę 1.1.6.2 skreśla się i zastępuje się następująco: 
1.1.6.2 ”Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium której znajduje się Teren Budowy, 

gdzie mają być wykonywane Roboty Stałe. 
Klauzulę 1.1.6.5 skreśla się i zastępuje się następująco: 
1.1.6.5 ”Prawo” oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej. 
Wprowadza się następujące Definicje: 
1.1.6.10. ”Prawo Budowlane”  oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi 

zmianami i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą  
projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą 
zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 

1.1.6.11 ”Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania 
pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133). 

1.1.6.12 ”Pozwolenie na Budowę” oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy.  
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1.1.6.13 ”Dziennik Budowy” oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z 
późniejszymi zmianami). 

1.2 Interpretacja 
Następujący zapis dodaje się jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:  
  W niniejszych Warunkach postanowienia zawierające określenie ”Koszt plus rozsądny zysk” 

wymagają, aby ten zysk wynosił jedną pięćdziesiątą (2%) tego Kosztu.  

1.3 Przepływ informacji 
W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza się następującą zmianę: 
Na końcu podpunktu (a) po słowach ”w Załączniku do Oferty;” dodaje się następujący zapis: 
  przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny być każdorazowo 

potwierdzane na piśmie oddzielną korespondencją; 
 

1.4 Prawo i język 
Klauzulę 1.4 skreśla się i zastępuje następująco: 
(a) Kontraktem rządzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej. 
(b) Językiem Kontraktu jest język polski. Polska wersja językowa Kontraktu jest nadrzędna. 
(c) Językiem porozumiewania się jest język polski. 

1.5 Pierwszeństwo dokumentów 
Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 1.5: 
Skreśla się drugie zdanie i listę dokumentów wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastępuje 
następująco: 

W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością zapisaną w 
Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały kolejność ważności taką, jak 
dokumenty, które modyfikują. 

1.6 Akt Umowy 
Skreśla się klauzulę 1.6 i zastępuje następująco: 

Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w którym podpiszą go obie Strony, pod warunkiem, że 
wymagane zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu zostało przyjęte bez zastrzeżeń 
przez Zamawiającemu zgodnie z klauzulą 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania]. 

1.7 Cesje 
Klauzulę 1.7 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca nie sceduje realizacji kontraktu na osobę trzecią.  

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów  
Jako drugie zdanie w drugim akapicie niniejszej klauzuli 1.8 dodaje się: 

Wykonawca będzie również prowadził na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z 
klauzulą 4.25 [Dziennik Budowy].  

1.12 Poufne szczegóły 
Na końcu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje się następujący tekst: 

Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej przez cały 
okres obowiązywania Kontraktu oraz po jego zakończeniu.  
Strony będą uważać szczegóły Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim dozwala 
Prawo Kraju.  
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1.14 Solidarna odpowiedzialność   
W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza się następujące zmiany:  
Skreśla się podpunkt (c) i zastępuje go następująco:  

(c) Wykonawca nie zmieni swojego składu podczas całego okresu wykonywania Kontraktu 
bez uprzedniej zgody Zamawiającego z wyjątkiem zmian będących następstwem 
łączenia, podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednej z tych osób. 

Dodaje się podpunkt (d) w następującym brzmieniu: 
(d) Lider, osoba upełnomocniona przez pozostałe osoby wspólnie realizujące Kontrakt, 

będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od 
Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób, 
razem i każdego z osobna.  

Klauzula 2 Zamawiający 
2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia 
W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po słowach ”na żądanie” dodaje się słowa ”i na koszt”.  

Klauzula 3 Inżynier 
3.1 Obowiązki i uprawnienia Inżyniera 
Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupełnia się następująco: 

Inżynier winien uzyskiwać zgodę Zamawiającego przed wykonaniem swoich obowiązków czy 
czynności określonych w następujących klauzulach Warunków Ogólnych: 
(a) klauzula 3.2 [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera] 
(b) klauzula 4.4 [Podwykonawcy] 
(c) klauzula 5.4 [Normy techniczne i przepisy] 
(d) klauzula 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie] 
(e) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robót] 
(f) klauzula 8.11 [Przedłużone zawieszenie] 
(g) klauzula 13 [Zmiany i korekty] 
(h) klauzula 17.4 [Następstwa ryzyka Zamawiającego] 
Niezależnie od obowiązku uzyskiwania zgody, jak objaśniono powyżej, jeżeli w opinii 
Inżyniera zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia lub Robót lub 
sąsiadującą nieruchomość może on bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego 
obowiązków i odpowiedzialności w ramach Kontraktu polecić Wykonawcy wykonać każdą 
taką pracę, która, w opinii Inżyniera, może być konieczna do zmniejszenia ryzyka. 
Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiającego, winien zastosować się do każdego 
takiego polecenia Inżyniera. Jeżeli takie polecenie stanowi Zmianę, klauzula 13 [Zmiany i 
korekty] będzie miała zastosowanie, chyba że potrzeba pilnego wykonania.  

Klauzula 4 Wykonawca 
4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy 
W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza się następujące zmiany: 
W pierwszym zdaniu po słowie ”Wykonawca” dodaje się słowa ”z należytą starannością i pilnością”. 
Następujący tekst dodaje się jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1: 

W tym celu Wykonawca opracuje i weźmie odpowiedzialność za Projekt Budowlany, projekt 
wykonawczy oraz za każdy inny dokument wymagany przez Zamawiającego zgodnie z 
Prawem Kraju. Po zaakceptowaniu Projektu Budowlanego przez Inżyniera i Zamawiającego, 
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego Pozwolenie na Budowę, a następnie 
natychmiast przystąpi do wykonania Robót  

4.2 Zabezpieczenie wykonania 
W niniejszej klauzuli 4.2 wprowadza się następujące zmiany: 
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Pierwsze zdanie drugiego akapitu skreśla się . 
Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli skreśla się i zastępuje następująco: Zamawiający zwróci 
Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w następujący sposób:  Zamawiający pozostawi na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości kwotę wynoszącą 
30% wysokości zabezpieczenia. Kwota, o której mowa w poprzednim zdaniu jest zwracana nie 
później niż w 15 dniu po upływie dłuższego z okresów rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 
 

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy 
Na końcu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po słowach „dla komunikowania się” dodaje się 
słowa: ”lub Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy 
we wszystkich godzinach pracy”.  
 

4.4 Podwykonawcy 
Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.4: 
Po pierwszym zdaniu dodaje się następujące:  
Wykonawca nie zleci Podwykonawcom wykonania następujących Robót:   

1) projekt budowlany, 
2) wykonanie i montaż zasadniczego stacjonarnego wyposażenia technologicznego sortowni 

odpadów (przenośników, sita obrotowego), 
3) dostawa i montaż stacjonarnego wyposażenia technologicznego kompostowni odpadów 

organicznych, 
4) wykonanie uszczelnienia składowiska odpadów. 

 
Na końcu podpunktu (b) dodaje się następujące sformułowanie: „wydana w terminie do 14 dni”. 

  
Dodaje się dodatkowe podpunkty (d), (e), (f) i dodatkowy tekst: 

 (d) zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu może nastąpić wyłącznie za 
zgodą Zamawiającego; 

(e) zgoda Zamawiającego jest wymagana do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty 
budowlane z Podwykonawcą; Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem winien 
przedłożyć Zamawiającemu umowę lub projekt umowy, jaką ma zamiar zawrzeć z 
Podwykonawcą. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez 
Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji 
dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub w projekcie umowy, nie zgłosi 
na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń będzie się uważało, że Zamawiający wyraził zgodę 
na zawarcie umowy.  

(f) płatności w stosunku do Podwykonawców muszą być zgodne z przepisami ustawy 
Kodeks Cywilny. 

Przed wystawieniem Świadectwa Płatności, obejmującego kwotę należną Podwykonawcy, 
Inżynier żąda od Wykonawcy dowodu, że Podwykonawca otrzymał wszystkie kwoty należne 
mu na mocy wcześniejszych Świadectw Płatności, pomniejszone o odpowiednie potrącenia. 
Z wyjątkiem przypadków, kiedy Wykonawca: 
(i) przedstawi Inżynierowi odpowiednie dowody, lub 
(ii) (1) dostarczy Inżynierowi pisemnych przekonywujących dowodów, że Wykonawca 

jest w uzasadniony sposób uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapłaty tych 
kwot, oraz 

 (2) dostarczy Inżynierowi odpowiednich dowodów na to, że Podwykonawca został 
powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy, 

Zamawiający może zapłacić Podwykonawcy bezpośrednio całość lub część kwot uprzednio 
potwierdzonych, minus odpowiednie potrącenia należne Podwykonawcy i dla których 
Wykonawca nie dokonał przedstawienia dowodów, opisanych powyżej w podpunktach (i) lub 
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(ii). Wykonawca musi w takich przypadkach zwrócić Zamawiającemu kwotę bezpośrednio 
zapłaconą Podwykonawcy przez Zamawiającego.  

4.7 Wytyczenie 
Na końcu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje się: 
Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną Robót zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi 
przepisami. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu powykonawczą 
dokumentację geodezyjną, jak określono w Specyfikacjach Technicznych.  
 

4.8 Procedury bezpieczeństwa 
Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.8: 
Na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje się: 

oraz dostarczyć Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie później niż w 
terminie 7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia Robót budowlanych, określoną w 
programie Wykonawcy, a także modyfikować ten plan dla zapewnienia jego zgodności z 
wymogami prawa . 

Po podpunkcie (e) dodaje się dodatkowy podpunkt (f) o następującej treści: 
(f) uzyskiwać akceptację Inżyniera dla planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli: 
Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania 

Robót, uzyskanie związanych z tym zezwoleń i za jego realizację. 

4.9 Zapewnienie jakości 
Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skreśla się i zastępuje następująco: 

W terminie 28 dni od wejścia w życie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inżynierowi 
szczegóły tego systemu i zawierać on będzie:  
(a) procedury zarządzania jakością do stosowania na Terenie Budowy; 
(b) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością; 
(c) ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane; 
(d) procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi co do 

zarządzania jakością. 
Wykonawca uzyska akceptację Inżyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakości w 

terminie 42 dni od wejścia w życie Kontraktu. 

4.10 Dane o Terenie Budowy 
Następujące słowa dodaje się na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 ”i istniejącą 
infrastrukturą techniczną,”.  
 

4.18 Ochrona środowiska 
Następujący tekst dodaje się jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18: 

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz odpadów stałych i 
nieczystości płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i 
opadowych z całego Terenu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót tak, aby 
ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. 

4.19 Elektryczność, woda i gaz 
Tekst klauzuli 4.19 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których 
może potrzebować do wykonania Robót objętych Kontraktem.  
W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących 
kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu 



Tom 2 – Kontrakt, Rozdział 3 - Warunki Szczególne Kontraktu 15 

Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w ramach realizacji projektu Gospodarka odpadami komunalnymi w 
Toruniu, 2004/PL/16/C/PE/023 Zadanie Nr 1 „Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych” GO/ZP-16-1/06 

przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie 
inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę 
konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości.  

 Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. 

4.20  Sprzęt zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie  

Klauzulę 4.20 [Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie] skreśla się jako nie 
mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

4.21  Raporty o postępie  
Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.21: 
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje następująco: 

Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru 
opracowanego przez Inżyniera i zatwierdzonego przez Zamawiającego, i przedkładane 
Inżynierowi w 6 egzemplarzach oraz Zamawiającemu w 1 egzemplarzu. 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu: 
oraz 
(i) prognozę Ceny Kontraktowej, która zawierać będzie wszystkie pozycje, o ile takie będą, 

według klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraż]; a 
także 

(j) uaktualnione plany płatności zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan płatności] w 
odstępach miesięcznych. 

W terminie 3 dni od przedłożenia Inżynierowi przez Wykonawcę raportu o postępie, 
Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczące postępu, w którym udział 
wezmą Inżynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przeglądu raportu o 
postępie oraz innych związanych z tym kwestii. Każdorazowo o takich spotkaniach 
Wykonawca będzie informował Zamawiającego, którego personel może również 
uczestniczyć w tych spotkaniach. 
W terminie 4 dni od spotkania dotyczącego postępu Inżynier przedstawi protokół ze 
spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokół ten nie będzie 
zastępczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatów wymaganych Kontraktem, a 
odnoszących się do klauzuli 1.3 [Przepływ informacji]. 
Inżynier lub Przedstawiciel Wykonawcy może wymagać dodatkowych spotkań poza 
miesięcznymi spotkaniami dotyczącymi postępu i powinien zapewnić zawiadomienie o takim 
dodatkowym spotkaniu z 7–dniowym wyprzedzeniem, podając jego powody.  

Dodaje się nową klauzulę 4.25 [Dziennik Budowy] w następującym brzmieniu: 
4.25 Dziennik Budowy 

Przed datą rozpoczęcia Robót budowlanych Wykonawca z upoważnienia Zamawiającego 
wystąpi do organu, który wydał Pozwolenie na Budowę o wydanie Dziennika Budowy.  
Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy będzie 
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje 
będą wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby właściwie umocowane 
zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.  
Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się do 
wymagań klauzuli 1.3 [Przepływ informacji], chyba, że będzie to uzgodnione przez Strony i 
Inżyniera i potwierdzone na piśmie.  
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby nie 
reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcę ani Inżyniera będą natychmiast zgłaszane 
Inżynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inżynier podejmie wszelkie działania 
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem. 
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Wpisy do Dziennika Budowy mogą być wykorzystywane przez którąkolwiek ze stron jako 
aktualne zapisy zgodnie z klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] oraz z klauzulą 20.1 
[Roszczenia Wykonawcy]. 

Dodaje się nową klauzulę 4.26 [Zabezpieczenie przylegających nieruchomości ], w 
brzmieniu: 
4.26 Zabezpieczenie przylegających nieruchomości 

Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 
zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, 
aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i 
unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 
Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność materialną za 
wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli 
posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca 
odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 

Dodaje się nową klauzulę 4.27 [Istniejące instalacje ] w brzmieniu: 
4.27 Istniejące instalacje 

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 
odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i 
podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić 
istniejące instalacje. 
Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy 
będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może 
stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, 
wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej 
i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców 
podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe 
uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane 
przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz 
lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania 
istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji 
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na 
podstawie uzgodnień poczynionych z Inżynierem.  

Klauzula 5 Projektowanie  
5.1 Ogólne zobowiązania projektowe 
Na końcu pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 5.1 po słowach „konieczne do 
projektowania” dodaje się: „oraz niezbędne uprawnienia projektowe wymagane przez polskie Prawo 
Budowlane”. 

5.2  Dokumenty Wykonawcy 
Następujące zdanie dodaje się na końcu piątego akapitu niniejszej klauzuli 5.2: 

Projekt Budowlany zaakceptowany przez Inżyniera oraz wszelkie Dokumenty Wykonawcy 
pozwalające uzyskać wymagane przepisami zatwierdzenia muszą być dostarczone 
Zamawiającemu do akceptacji. Po otrzymaniu akceptacji Zamawiającego wraz z 
odpowiednimi zawiadomieniami o upoważnieniu, Wykonawca wystąpi o Pozwolenie na 
Budowę w imieniu Zamawiającego.  
Po otrzymaniu Pozwolenia na Budowę, Inżynier da Wykonawcy z 7-dniowym 
wyprzedzeniem powiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych, a Wykonawca, tak szybko 
jak to racjonalnie możliwe, będzie kontynuował wykonywanie Robót z należytym pośpiechem 
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i bez zwłoki, z uwzględnieniem zgodności jego postępowania ze wszystkimi innymi 
klauzulami dotyczącymi rozpoczęcia Robót na Terenie Budowy.  

5.3  Zobowiązania Wykonawcy 
Następujący tekst dodaje się do niniejszej klauzuli 5.3 jako podpunkt (c): 

(c) oraz dobrą praktyką budowlaną i najbardziej optymalnymi technikami budowlano-
montażowymi.  

Klauzula 6 Kadra i robotnicy 
6.2 Stawki wynagrodzeń i warunki zatrudnienia 
Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli 6.2: 

Powyższe postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą całej kadry i robotników, a wszelkie 
koszty, opłaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione przez Wykonawcę oraz 
wszelkie ryzyko związane z zastosowaniem postanowień niniejszej klauzuli, włączając 
wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cła, opłaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i 
wszelkie inne koszty uważa się za włączone  w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. 

6.8 Kadra Wykonawcy 
Na końcu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje się następujący zapis: 

Wykonawca zapewni, że Robotami będą kierowały osoby posiadające uprawnienia 
budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczególnych branż i, jeżeli 
wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 

6.9 Personel Wykonawcy 
Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje się: 

Personel Wykonawcy składać się będzie z osób posiadających uprawnienia do wykonywania 
zadań w ramach Kontraktu, o ile będą wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi 
ustawami. W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczającą liczbę kompetentnych 
tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy. 

Dodaje się nową klauzulę 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu: 
6.12 Zagraniczny personel i robotnicy 

Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i robotników, jeśli 
jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, pozwoleń 
na pracę oraz uprawnień wymaganych od personelu inżynieryjnego i zarządzającego.  

Klauzula 8  Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie 
8.1 Rozpoczęcie Robót 
Skreśla się klauzulę 8.1 i zastępuje następująco: 

Inżynier wyznaczy Wykonawcy Datę Rozpoczęcia z wyprzedzeniem nie mniej niż 7-
dniowym. Data Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niż 30 dni po dacie wejścia Kontraktu w 
życie. Wykonawca rozpocznie projektowanie i wykonywanie Robót budowlanych zgodnie z 
programem Wykonawcy i będzie je projektował i wykonywał z należytym pośpiechem i bez 
opóźnień. 
W terminie co najmniej 7 dni poprzedzających rozpoczęcie wykonywania Robót 
budowlanych, Zamawiający, w zgodzie z Artykułem 41 polskiego Prawa Budowlanego, 
zawiadomi organ, który wydał Pozwolenie na Budowę o planowanym rozpoczęciu Robót. Do 
tego zawiadomienia będą dołączone następujące dokumenty: 
(a) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową 
(robotami budowlanymi), a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej 
izby samorządu zawodowego; 
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(b) oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku 
pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także 
zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; 

(c) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
Również w terminie co najmniej 7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia Robót budowlanych 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę wszystkich pozwoleń wymaganych do 
rozpoczęcia, wykonania i ukończenia Robót na podstawie programu Robót przedkładanego 
w tym samym czasie zgodnie z klauzulą 8.3 [Program]. W uzgodnieniu z władzami lokalnymi 
i zarządcami urządzeń użytku publicznego Wykonawca sporządzi i przekaże Inżynierowi 
harmonogram przedkładania w pełni udokumentowanych wniosków o udzielenie pozwoleń 
na wykonanie różnych części Robót. Razem z takim harmonogramem Wykonawca przedłoży 
Inżynierowi listę wszystkich większych pozycji Sprzętu Wykonawcy, jakich on lub jego 
Podwykonawcy zamierzają użyć (np. koparki, ciężarówki, dźwigi, ubijarki, mieszarki, 
urządzenia do układania asfaltu, itp.), zawierającą ich charakterystykę. 
Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego programu, koszty wszelkich opóźnień 
poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem w wydaniu jakiegokolwiek 
pozwolenia niezbędnego do przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione przez Wykonawcę. 
Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiającym je 
władzom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również uczestnictwo w 
próbach i badaniach wykonywanych Robót. Zgodność z wymaganiami podanymi w 
pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy odpowiedzialności w 
ramach Kontraktu. 

8.2 Czas na Ukończenie 
Na początku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje się następujące zdanie: 
 Czas na Ukończenie Robót podany jest w Załączniku do Oferty. 

8.3 Program 
Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowy program w formie uzgodnionej z Inżynierem 
najpóźniej 7 dni przed Datą Rozpoczęcia określoną w klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie Robót]  
Wykonawca winien przechowywać na Terenie Budowy kopię programu Robót sporządzoną 
w formie wykresu ukazującego postęp wszystkich rodzajów Robót w odniesieniu do 
wykonania Kontraktu.  
Program winien być uaktualniany przez Wykonawcę co miesiąc jeżeli zajdzie taka potrzeba i 
dostarczany Inżynierowi jako część każdego raportu o postępie składanego zgodnie z 
klauzulą 4.21 [Raporty o postępie].  

8.7 Kary za zwłokę 
Na końcu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje się następujący zapis: 

W przypadku, gdy kary umowne za zwłokę nie pokryją szkody, Zamawiający ma prawo 
żądać odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego. 

Klauzula 10 Przejęcie przez Zamawiającego 
10.1 Przejęcie Robót  
Na końcu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje się następujący zapis: 
 Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót , Wykonawca 

zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, sporządzić 
wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania przez 
Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych władz lokalnych. 

Klauzula 11 Odpowiedzialność za wady  
11.10  Niewypełnione zobowiązania 
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Na końcu klauzuli 11.10 dodaje się następujący zapis: 
Roboty objęte są okresem rękojmi zgodnie z Prawem Kraju.  
Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi w okresie przewidzianym w 
Kodeksie cywilnym i zgodnie z jego postanowieniami. 

Klauzula 13 Zmiany i korekty 
13.3 Procedura wprowadzania Zmian 
Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje się następujący tekst: 

Każda Zmiana mająca wpływ na: 
(i) zwiększenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; lub 
(ii) przedłużenie Czasu na Wykonanie;  
musi być dokonana poprzez sporządzenie Zmiany do Kontraktu. Zmiana do Kontraktu nie 
może być podpisana później niż 45 dni przed upływem Czasu na Ukończenie Robót. 

 
13.5 Kwoty Tymczasowe 
Na końcu klauzuli dodaje się następujące zdanie: 

W celu rozliczenia robót poleconych przez Inżyniera w ramach klauzuli 13.5 niezbędne jest 
sporządzenie Protokołów Konieczności i Protokołów z Negocjacji. 
Wszelkie polecenia wydane w oparciu o Klauzulę 13.5 muszą uwzględniać konieczność 
stosowania przez Zamawiającego Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i wynikające z niej 
tryby udzielania zamówień. 
 

Klauzulę 13.8 [Korekty uwzględniające zmiany Kosztu] skreśla się jako nie mającą 
zastosowania w niniejszych Warunkach.  

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zapłata 
14.1 Cena Kontraktowa 
Na końcu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje się następujący tekst: 

oraz z wyjątkiem VAT, który zostanie zapłacony w kwotach należnych według 
przepisów Prawa w sprawie VAT, obowiązujących na dzień wystawienia faktury przez 
Wykonawcę. 

14.2. Zaliczka  
 

14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności 
Na początku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje się następujący tekst: 
 Wykonawca każdorazowo uzgodni z Inżynierem formę i treść, Rozliczeń wykazujących 

szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, wraz z 
dokumentami towarzyszącymi. Rozliczenia (i dodatkowe materiały) muszą być zgodne z 
obowiązującymi wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, w tym dotyczących kwalifikowalności kosztów oraz umożliwić Zamawiającemu 
nadzorowanie kosztów i płatności według wymagań Zamawiającego. 
Faktury Wykonawcy muszą być sporządzane odrębnie dla wartości kwalifikowanych i 
niekwalifikowanych w oparciu o  dyspozycje Inżyniera na podstawie klauzuli 14.6 
Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich płatności 
musi być wysyłana w kopii do Zamawiającego. 
Wykonawca wystąpi o pierwsze Przejściowe Świadectwo Płatności po zakończeniu prac 
projektowych, a Inżynier wystawi je po otrzymaniu Rozliczenia (według zapisów niniejszej 
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klauzuli) i po tym, jak Wykonawca w imieniu Zamawiającego otrzyma Pozwolenie na Budowę 
dla Robót będących przedmiotem niniejszego Kontraktu, chyba, że Inżynier, w uzgodnieniu z 
Zamawiającym, poleci inaczej. O kolejne Przejściowe Świadectwa Płatności Wykonawca 
będzie występował zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli 14.3. 

14.4 Plan płatności 
Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca co miesiąc dostarczać będzie Inżynierowi przewidywany szczegółowy plan 
płatności na kolejne miesiące dla wszystkich płatności, do których Wykonawca jest 
uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan płatności zostanie 
przedłożony w Dacie Rozpoczęcia i winien obejmować (i) okres do końca pierwszego 
miesiąca kalendarzowego następującego po Dacie Rozpoczęcia; oraz (ii) każdy kolejny 
miesiąc trwania Robót. Przewidywane plany płatności będą składane w okresach 
miesięcznych do czasu wystawienia Świadectwa Przejęcia całości Robót. 
Plan płatności będzie przekazywany w formie wskazanej przez Inżyniera  

 
14.5 Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót 
Klauzulę 14.5 [Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót] skreśla się jako nie mającą 
zastosowania w niniejszych Warunkach. 

 14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności. 
Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.6: 
Na końcu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje się: 

Przejściowe Świadectwa Płatności powinny mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów 
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inżynier będzie podejmował decyzje dotyczące 
wyodrębnienia kosztów (lub wartości) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie 
wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inżynier 
poda Wykonawcy dyspozycje dotyczące kwalifikowalności kosztów lub innych wartości dla 
potrzeb sporządzania Rozliczeń. 

Na początku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrażenie: 
„Inżynier nie będzie jednak obowiązany do wystawienia” 

zastępuje się wyrażeniem: 
„Poza szczególnymi przypadkami określonymi w niniejszej klauzuli, Inżynier nie będzie mógł 
wystawić” 

Na końcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje się następujący tekst: 
W szczególnych przypadkach, w których jest to niezbędne dla sprawnego wykonania 
Kontraktu, Inżynier może wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności na kwotę mniejszą niż 
minimalna kwota podana w Załączniku do Oferty. Wystawienia Przejściowego Świadectwa 
Płatności na kwotę mniejszą od minimalnej podanej w Załączniku do Oferty może nastąpić 
po złożeniu stosownego wniosku przez Wykonawcę, podania Zamawiającemu pisemnego 
uzasadnienia przez Inżyniera oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. 

14.7 Zapłata 
Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.7: 
Podpunkty (b) i (c) skreśla się i zastępuje następująco: 

(b) kwotę poświadczoną w Przejściowym/Końcowym Świadectwie Płatności w ciągu 30 dni 
roboczych od daty otrzymania kompletu dokumentów uzasadniających żądanie 
zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy. 

Na końcu niniejszej klauzuli 14.7 dodaje się: 
Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą 
zapłaty. 

14.8 Opóźniona zapłata 
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Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skreśla się i zastępuje następująco: 
Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 [Zapłata], to Wykonawca 
będzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (według ustawy Kodeks cywilny), 
obliczonych miesięcznie od kwoty niezapłaconej w okresie opóźnienia. Odsetki będą 
naliczane za okres, jaki upłynie od dnia, w którym przypadał termin zapłaty (bez wliczania 
tego dnia) do dnia, w którym został obciążony rachunek Zamawiającego (wliczając ten 
dzień). 

14.9  Wypłata Kwoty Zatrzymanej 
Na końcu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 14.9 dodaje się następujący tekst: 
Jednakże zaległe saldo Kwoty Zatrzymanej może zostać poświadczone przez Inżyniera do 
zapłaty na rzecz Wykonawcy w czasie, kiedy poświadczana jest zapłata pierwszej połowy 
Kwoty Zatrzymanej, pod warunkiem, że przed taką płatnością Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu gwarancję wystawioną przez bank zaakceptowany przez Zamawiającego, 
na kwotę równą drugiej połowie (pozostałej do zapłaty) Kwoty Zatrzymanej. 

14.16 Gwarancja zapłaty 
Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 lipca 2003r o gwarancji zapłaty za roboty budowlane, w 
przypadku wystąpienia Wykonawcy z żądaniem wystawienia gwarancji płatności ustala się 
że: 
- pierwszy wyznaczony termin do uzyskania gwarancji będzie nie krótszy niż 28 dni 
roboczych od otrzymania wystąpienia Wykonawcy. 
- dodatkowy termin (zgodnie z art. 5 ust 2 Ustawy) będzie nie krótszy niż 28 dni roboczych 
od otrzymania wystąpienia Wykonawcy. 
- strony po podpisaniu umowy ustalają wspólnie wysokość gwarancji zapłaty za roboty 
budowlane, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. (np. gwarancja w wysokości 
trzech kolejno następujących po sobie płatności, zgodnych z planem płatności). 
- koszt uzyskania gwarancji pokrywa Wykonawca z zastrzeżeniem art. 4 Ustawy i może on 
być odjęty z jego płatności.  
 

Klauzula 15 Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego  
15.2 Rozwiązanie przez Zamawiającego 
Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skreśla się i zastępuje następująco: 

(d) podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli 4.4 
[Podwykonawcy] . 

15.5 Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu 
Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje się następujący tekst: 
 Niezależnie od powyższego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
dniu podpisania Kontraktu, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takiego rozwiązania Kontraktu 
przez Zamawiającego, Wykonawca może zażądać wyłącznie należnej mu zapłaty z tytułu 
wykonania części Kontraktu. 

Klauzula 16 Zawieszenie i odstąpienie przez Wykonawcę 
16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robót 
Na końcu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po słowach ”... tak szybko, jak to będzie możliwe” 
dodaje się następujące słowa: ”jednakże nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania takiego 
Świadectwa Płatności, dowodu lub zapłaty.” 
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16.4 Zapłata po rozwiązaniu 
Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skreśla się jako nie mający zastosowania w niniejszych 
Warunkach. 

Klauzula 18 Ubezpieczenie 
18.2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy 
Następującą zmianę wprowadza się w niniejszej klauzuli 18.2: 
Skreśla się podpunkt (e) z podpunktami od (i) do (iv) włącznie i zastępuje następująco:  
(e)  będą także pokrywały straty, szkody i przywrócenie stanu początkowego powstałe 
wskutek błędów lub pominięć projektowych. 
Dodaje się nową klauzulę 18.5 [Ubezpieczenie projektowania] w brzmieniu: 
18.5 Ubezpieczenie projektowania 

Wykonawca dokona ubezpieczenia od ryzyka zawodowego, które obejmie ryzyko zaniedbań 
zawodowych w projektowaniu Robót. Wysokość takiego ubezpieczenia nie będzie niższa niż 
kwota podana w Załączniku do Oferty. 
Wykonawca utrzyma ubezpieczenie od ryzyka zawodowego, jako w pełni obowiązujące i 
ważne w okresach swojej odpowiedzialności w ramach Kontraktu i zgodnie z Prawem Kraju. 

Dodaje się nową klauzulę 18.6 [Wyłączenia] w brzmieniu: 
18.6 Zakaz wyłączenia 

Żadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie może zawierać 
wyłączenia odpowiedzialności za straty, szkody lub przywrócenie stanu pierwotnego wskutek 
błędów lub pominięć projektowych. 

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraż 
20.1 Roszczenia Wykonawcy 
Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 20.1  
W przedostatnim akapicie rozpoczynającym się od słów „Inżynier winien....” po słowach „zgodnie z 
klauzulą 3.5 [Ustalenia]” dodaje się „i z klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]”. 

20.6 Arbitraż 
Podpunkt (a) niniejszej klauzuli 20.6 skreśla się i zastępuje następująco: 

(a) spór będzie ostatecznie rozstrzygnięty zgodnie z Regulaminem Sądu Arbitrażowego 
przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie; miejscem arbitrażu będzie siedziba 
Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie; 

Dodaje się nową Klauzulę 21 [Działania kontrolne i sprawdzające] w brzmieniu: 

Klauzula 21 Działania kontrolne i sprawdzające 
Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym przez 
instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa.  
Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na miejscu, 
jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonywania Kontraktu. 
Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, 
wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania Kontraktu. 

Dodaje się nową Klauzulę 22 [Klauzule końcowe] w brzmieniu: 
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Klauzula 22 Klauzule końcowe 
22.1  Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze środków 

publicznych w tym ze środków Funduszu Spójności: 
(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;  

Przez „praktyki korupcyjne" rozumie się: propozycję łapówki, prezentu, wynagrodzenia 
za usługę lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachęty czy nagrody za 
wykonanie czy powstrzymanie się od wykonania jakiejkolwiek czynności związanej z 
przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu już zawartego z Zamawiającym. 

(b) okaże się, iż przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie 
nadzwyczajnych wydatków handlowych;  
Przez „nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie się: prowizje niewymienione w 
głównym Kontrakcie i nie wynikające z właściwie zawartego kontraktu powołujące się 
na główny Kontrakt, prowizje niewypłacone w zamian za faktyczne i prawidłowe usługi 
oraz inne świadczenia wypłacane z naruszeniem Prawa Kraju; 

 i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub unieważni współfinansowanie Kontraktu, to 
zastosowanie będzie miała klauzula 15.  

22.2 Wykonawca musi zawsze działać w sposób bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z 
kodeksem postępowania obowiązującym w jego zawodzie Winien się on powstrzymać od 
składania publicznych oświadczeń na temat wykonywanych Robót lub Kontraktu bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego. Nie może on w żaden sposób nakładać zobowiązań na 
Zamawiającego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.  

22.3 Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z Kontraktem niż te, które 
zostały w nim określone. Wykonawca i jego personel nie mogą prowadzić żadnej 
działalności, ani przyjmować żadnych korzyści niezgodnych z ich zobowiązaniami w 
stosunku do Zamawiającego. 

22.4 Zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności zgodnie z 
przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, wszelkie zmiany postanowień Kontraktu w 
stosunku do treści Oferty są niedozwolone, chyba że konieczność wprowadzenia takich 
zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
Kontraktu lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Zmiana Kontraktu dokonana z 
naruszeniem Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności przepisów 
ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna. 
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TOM 2 
ROZDZIAŁ 4 

WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU 
(UWAGA: Jest to przykładowy wzór gwarancji i Zamawiający dopuszcza 

wniesienie gwarancji na innym wzorze, jednakże powinna ona 
zawierać wszystkie istotne postanowienia zawarte w niniejszym 
wzorze) 

Do:  Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 
ul. Grudziądzka 159 
87-100 Toruń, Polska 

Dotyczy:   

Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w ramach realizacji projektu Gospodarka 
odpadami komunalnymi w Toruniu, 2004/PL/16/C/PE/023 Zadanie Nr 1 „Rozbudowa Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych”  
Kontrakt nr: ........................... 

My, niżej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oświadczamy, iż udzielamy 
Zamawiającemu [nazwa i adres Zamawiającego] jako główny dłużnik, gwarancji w imieniu [nazwa i 
adres Wykonawcy] zapłaty kwoty [kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu], 
stanowiącej zabezpieczenie wykonania wymienione w klauzuli 4.2 Warunków Kontraktu, 
bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego.  
Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunków 
Kontraktu lub Robót, które mają zostać wykonane zgodnie z wymienionym powyżej Kontraktem, lub 
w jakichkolwiek dokumentach stanowiących Kontrakt, jakie mogą zostać sporządzone między 
Państwem a Wykonawcą, nie zwalnia nas w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z 
niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z konieczności zawiadamiania nas o takiej zmianie, 
uzupełnieniu lub modyfikacji.  
Gwarancja należytego wykonania Kontraktu wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od 
podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego i będzie ważna w  
wysokości 100% kwoty stanowiącej zabezpieczenie do czasu wystawienia Świadectwa Wykonania, 
a w wysokości 30% kwoty stanowiącej zabezpieczenie do upływu okresu rękojmi za wady lub 
gwarancji jakości.  
 
(skreślono akapit o podziale gwarancji) 
Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna. Gwarancja wykonania musi być wykonalna na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z Prawem Rzeczypospolitej 
Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

Sporządzono w:   _________________________, dnia ________________. 
Nazwisko i imię: _______________  
W imieniu ___________________ 
Podpis: ____________________ 

[pieczęć instytucji wystawiającej Gwarancję] 


