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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 

I. Nazwa i adres zamawiającego 

ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW  

KOMUNALNYCH RUDNO SP. Z O.O. 

RUDNO 17, 14-100 OSTRÓDA, POLSKA 

TEL. 89 644 12 44, FAX. 89 648 41 82 

WWW.ZUOKRUDNO.PL, ZAMOWIENIA@ZUOKRUDNO.PL 

Adres do korespondencji; ul. Czarnieckiego 28, 14-100 Ostróda 

 

II. Tryb udzielania zamówienia 

Zamówienie będzie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego na 
postawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej „ustawą”. Wartość zamówienia nie przekracza 
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 euro. 

W niniejszym postępowaniu Zamawiający zastosuje tzw. procedurę odwróconą określoną w 
art. 24 aa ustawy Pzp. 

III. Nazwa zamówienia 

„Opracowanie koncepcji oraz montaż zabezpieczenia instalacji systemu sygnalizacji 
przeciwpożarowej (SSP) w budynkach zakładu Zamawiającego w Rudnie 17, 14-100 
Ostróda (hala segregacji odpadów, portiernia, kontenerowa stacja sprężarek, budynek 
administracyjno- socjalny) wraz z uruchomieniem SSP”– znak sprawy: DZP1/zp/9/2019 

IV. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji oraz montaż zabezpieczenia 
instalacji systemu sygnalizacji przeciwpożarowej (SSP) w budynkach zakładu 
Zamawiającego w Rudnie 17, 14-100 Ostróda (hala segregacji odpadów, portiernia, 
kontenerowa stacja sprężarek, budynek administracyjno- socjalny) wraz z uruchomieniem 
SSP”– Szczegółowy opz stanowi Załącznik nr 1 
 

Kod CPV: 

45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych  

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

79930000-2 Specjalne usługi projektowe 

71317100-4 Usługi doradcze w zakresie kontroli i ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej 

45450000 Roboty wykończeniowe, pozostałe 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

 

V. Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania ( koncepcja +montaż ) -90 dni od podpisania umowy  

VI. Składanie ofert częściowych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

VII. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 
6 ustawy 

mailto:ZAMOWIENIA@ZUOKRUDNO.PL
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Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 
ustawy. 

VIII. Składanie ofert wariantowych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

IX. Warunki udziału w postępowaniu  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający następujące warunki: 

1) nie podlegają wykluczeniu z przedmiotowego postępowania w okolicznościach,  
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy; 

2) spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1b pkt 1 ustawy, tj. posiadają kompetencje 
lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to  
z odrębnych przepisów; 

Z uwagi na to, iż obowiązujące przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania 
uprawnień do prowadzenia działalności będącej przedmiotem zamówienia, warunek 
ten będzie spełniony przez każdego z wykonawców. 

3) spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1b pkt 2 ustawy, tj. znajdują się w sytuacji 
ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubez-
pieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną równą co najmniej 
5 000 000,00 ( 5 milionów zł) Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres Realizacji 

Zamówienia, w okresie gwarancji do posiadania polisy ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej z tyt, prowadzonej działalności obejmującej swym zakresem Realizację Zamówienia 
oraz realizację obowiązków gwarancyjnych (dalej polisa ubezpieczenia OC). 

Wymogi dotyczące umowy ubezpieczenia OC: 

A. umowa ubezpieczenia OC swoim zakresem ochrony będzie obejmować 

odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za działanie lub zaniechanie związane z 

realizacją Zamówienia, 

B. okres ubezpieczenia wynikający z polisy ubezpieczenia będzie obejmował okres 

wykonywania obowiązków Wykonawcy w ramach Realizacji Zamówienia, w tym również 

w okresie gwarancyjnym, 

C. suma gwarancyjna przewidziana w umowie ubezpieczenia nie może być niższa niż 

5.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia; 

D. ubezpieczone będą szkody wyrządzone poszkodowanym przez podwykonawców, jeśli 

Wykonawca korzystać będzie z podwykonawców – do wysokości sumy gwarancyjnej. 

E. dopuszcza się wprowadzenie franszyzy redukcyjnej na rozsądnym rynkowo poziomie, z 

uwzględnieniem możliwości samodzielnego sfinansowania przez Wykonawcę 

niezaspokojonej przez ubezpieczyciela kwoty roszczenia. 

F. ochrona ubezpieczeniowa będzie obejmować w szczególności: 

a) pokrycie szkód powstałych w wyniku rażącego niedbalstwa, 

b) pokrycie szkód powstałych w środowisku – dotyczy szkód powstałych wskutek nagłego 

zanieczyszczenia środowiska, 

c) pokrycie szkód powstałych we wszelkich instalacjach, urządzeniach podziemnych, w tym 

mediach, 

d) pokrycie szkód powstałych po przekazaniu robót lub usług wynikłe nienależytego 

wykonania zobowiązania lub z czynu niedozwolonego (tzw. „completed operations”), 
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e) pokrycie szkód wyrządzonych w mieniu przekazanym w celu wykonania usługi, np. 

remontu, modernizacji, odbudowy, obróbki, naprawy, testów lub innych podobnych 

czynności lub prac, 

1. Konieczność uzyskania akceptacji Zamawiającego warunków polisy OC. 

2. W sytuacji, gdy Wykonawca zawrze polisę ubezpieczenia OC na okres ubezpieczenia krótszy 

niż okres wskazany w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kolejnej polisy 

ubezpieczenia OC na warunkach odpowiadających co najmniej wymogom określonym w 

niniejszym paragrafie co najmniej na 7 dni przed upływem okresu ubezpieczenia wygasającej 

polisy ubezpieczenia OC. Żadna z kolejnych wymaganych polis ubezpieczenia OC nie może 

w szczególności zawierać jakiegokolwiek wyłączenia lub ograniczenia przedmiotowego 

związanego z Realizacją Zamówienia.  

 

4) spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy, tj. posiadają zdolność 
techniczną lub zawodową do wykonania zamówienia. 
Zamawiający uzna, ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:  

a)Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał co najmniej 3 (trzy) zamówienia  
polegające na wykonaniu i uruchomieniu instalacji/systemu p.poż. w obiekcie 
sortowni odpadów komunalnych oparte o zasysający system detekcji dymu z 
automatycznym systemem czyszczenia . 
Wartość wykonanej/wykonywanej dostawy wynosiła/wynosi co najmniej 200 
000,00 zł brutto. Wykazane przez Wykonawcę zadania winny być wykonane (tj. 
zakończone np. protokołem odbioru końcowego lub innym równoważnym 
dokumentem). 

 

b) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje 
osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia publicznego która będzie pełnić funkcję 
projektanta posiadającą doświadczenie w zaprojektowaniu 3 (trzech) 
instalacji/systemu p.poż. w obiektach sortowni odpadów komunalnych opartych o 
zasysający system detekcji dymu z automatycznym systemem czyszczenia. 

 

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 
lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go  
z nim stosunków prawnych. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia. 

4. Zamawiający będzie oceniał, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty 
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, 
pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu 
oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy. 

5. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami  

w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 
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stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 

zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego, 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą. 

6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 
szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 
wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 
zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną,  
o których mowa w ust. 1. 

9. Wykonawca samodzielnie ubiegający się o niniejsze zamówienie musi wykazać,  
że warunki określone w pkt 1.1 - 1.2 spełnia samodzielnie, a warunki określone w pkt 1.3 
– 1.4 spełnia samodzielnie lub spełnia je polegając na zasobach innych podmiotów. 

10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). W takim 
przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu  
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

11. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została 
wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie muszą wykazać,  
że warunek określony w pkt 1.1 każdy z nich spełnia samodzielnie (odrębnie), warunek 
określony w pkt 1.2 spełnia co najmniej jeden z nich, a warunki określone w pkt 1.3 – 1.4 
spełniają wspólnie (łącznie) lub samodzielnie (odrębnie) albo polegając na zasobach 
innych podmiotów. 

13. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu  
o oświadczenia oraz dokumenty wymienione w rozdziale XI SIWZ według formuły 
spełnia/ nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie,  
iż wymienione w pkt 1 warunki udziału w postępowaniu wykonawca spełnił. 

14. Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy 
wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
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15. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

X. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy 

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, w stosunku do którego otwarto 
likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest 
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508, z późn. zm.) lub którego upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 
upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344) – art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

XI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

1. W celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu, wykonawca składa wraz z ofertą: 

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w 
art. 22 ust. 1 ustawy (załącznik nr 3 do SIWZ); 

2) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 
pkt 1 ustawy (załącznik nr 4 do SIWZ). 

3) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji 
podmiotu trzeciego. 

 

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 8 do SIWZ) 

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać Wykonawcę, w trybie 

art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym 

niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub 

dokumentów: 

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy; 

2) w  sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

na sumę gwarancyjną równą co najmniej 5 000 000,00 ( 5 milionów zł)  

3)    w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: 

1) a) Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
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wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub 

usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy  zostały 

wykonanie lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty ( protokół odbioru końcowego lub inny 

równoważny dokument) wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub 

usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; 

w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje 

bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ). 

2) b) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę 

jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, 

a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ). 

 

4. Wszystkie wymagane oświadczenia składane są w oryginale. Dokumenty należy 

składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

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

na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

6. W przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości, co do jej prawdziwości, zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania 

przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 

XII. Zasady wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 
ustawy. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej 
wykonawców pod warunkiem, że spełnione będą następujące wymagania: 

1) wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika. 
Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania, 
których pełnomocnik jest upoważniony. W przypadku, gdyby pełnomocnictwa 
udzielała osoba inna niż uprawniona do reprezentowania podmiotu z mocy prawa lub 
umowy spółki, należy dołączyć do oferty również pełnomocnictwa do dokonania tej 
czynności; 

2) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo 
reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się  
o udzielenie zamówienia należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej 
notarialnie; 

3) pełnomocnictwo to powinno wyraźnie wskazywać: 
a) jakiego postępowania dotyczy, 
b) jakie podmioty występują wspólnie, 
c) kto w imieniu tych podmiotów ma pełnić funkcję pełnomocnika, 
d) jakie konkretne czynności w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik, 
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e) na jaki okres jest udzielone; 

4) jeżeli pełnomocnik ma być uprawniony do wykonywania czynności nie tylko w imieniu 
wszystkich wykonawców występujących wspólnie, lecz również w imieniu każdego  
z tych wykonawców z osobna, to należy taką informację zamieścić w treści 
pełnomocnictwa; 

5) w przypadku, gdy wykonawca nie złoży w ogóle lub złoży wadliwe pełnomocnictwa, 
zamawiający wezwie tego wykonawcę do ich złożenia w trybie art. 26 ust. 3a ustawy, 
chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 
byłoby unieważnienie postępowania; 

6) wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie  
z pełnomocnikiem, którego dane: adres do korespondencji pisemnej należy wpisać w 
formularzu oferty. 

XIII. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający  
i wykonawcy przekazują pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej. Adres e-mail: 
zamowienia@zuokrudno.pl 

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

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie  
po upływie terminu na jego złożenie lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający 
może pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku  
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym 
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, 
oraz zamieszcza na stronie internetowej: www.zuokrudno.pl 

6. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców. 

8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim. 

XIV. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami w ramach opisu przedmiotu 
zamówienia jest Krzysztof Maciejkowicz, email. m.maciejkowicz@zuokrudno.pl . 

XV. Wadium 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 zł  (słownie: trzy  tysiące 
złotych); 

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert określonego  
w niniejszej Ogłoszeniu. 

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 
ustawy. 
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4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy  
nr: Bank Millenium Nr konta 49 1160 2202 0000 0001 1609 1559 z dopiskiem 
Opracowanie koncepcji oraz montaż zabezpieczenia instalacji systemu sygnalizacji 
przeciwpożarowej (SSP) w budynkach zakładu Zamawiającego w Rudnie 17, 14-100 
Ostróda (hala segregacji odpadów, portiernia, kontenerowa stacja sprężarek, 
budynek administracyjno- socjalny) wraz z uruchomieniem SSP– znak sprawy: 
DZP1/zp/9/2019 .Kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu 
wykonawca powinien dołączyć do oferty. 

5. Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie należy złożyć w siedzibie zamawiającego 
łącznie z ofertą (w odrębnej kopercie) lub oddzielnie, ale w takim przypadku wykonawca 
musi wyraźnie oznaczyć przesyłkę umieszczając na niej dopisek ,,Wadium - , 
Opracowanie koncepcji oraz montaż zabezpieczenia instalacji systemu sygnalizacji 
przeciwpożarowej (SSP) w budynkach zakładu Zamawiającego w Rudnie 17, 14-100 
Ostróda (hala segregacji odpadów, portiernia, kontenerowa stacja sprężarek, 
budynek administracyjno- socjalny) wraz z uruchomieniem SSP– znak sprawy: 
DZP1/zp/9/2019. Negatywne konsekwencje wynikające z nieprawidłowego oznaczenia 
wnoszonego wadium obciążą wykonawcę. 

6. Wadium wniesione w formie innej niż w pieniądzu, musi być udzielone do końca terminu 
związania ofertą oraz zawierać wszystkie zobowiązania wynikające z art. 46 ust. 4a i 5 
ustawy. 

7. Wadium wnoszone w formie poręczeń i/lub gwarancji należy złożyć w oryginale. 

8. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe 
zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty wadium. 

9. Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostało 
wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 

10. Dla skutecznego wniesienia wadium wymagane jest jego wniesienie przed upływem 
terminu składania ofert. W przypadku wadium w pieniądzu jego wniesienie następuje  
z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w pkt 6,  
w przypadku pozostałych form wadium ich wniesienie następuje w chwili złożenia ich  
u zamawiającego. 

11. Zamawiający zwraca wadium: 

1) wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej  
lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza, 

2) wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza – niezwłocznie  
po zawarciu umowy, 

3) wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert – na jego 
wniosek. 

12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie pkt 8.1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 
określonym przez zamawiającego. 

13. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci wraz odsetkami wynikającymi  
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone  
o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 
na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 

14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi  
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego 
stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, 



str. 9 

oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust.1 pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak 
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

15. Wadium zostanie zatrzymane wraz z odsetkami, jeżeli zaistnieją okoliczności 
przewidziane w art. 46 ust. 5 ustawy. 

XVI. Termin związania ofertą 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

XVII. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi  
w ustawie oraz wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Ofertę oraz wszelkie załączone dokumenty wymagane w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia należy sporządzić w sposób czytelny, w formie pisemnej, w języku polskim. 
Wszelkie dokumenty i załączniki sporządzone w językach obcych muszą być złożone 
wraz z tłumaczeniem na język polski. Podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał 
się na tekście przetłumaczonym. 

4. Oferta wraz z załącznikiem musi być podpisana przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do 
oferty o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do 
oferty. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo  
do poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów składanych wraz z ofertą. 
Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

5. Dokumenty wymagane od wykonawców muszą być złożone w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
wykonawcy. Forma – podpis, imienna pieczątka i oświadczenie: „za zgodność  
z oryginałem”. 

6. Ofertę należy przygotować na formularzu (lub zgodnie z jego treścią) stanowiącym 
załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia . Do oferty należy 
dołączyć zestawienie materiałów instalacji SSP tj: Producent i typ: centrali SSP, czujka 
dymu, czujka ciepła, wskaźnik zadziałania czujki, przycisk ROP, moduł kontrolno-
sterujący, detektor zasysający, sygnalizator akustyczny lub akustyczno-optyczny, 
zasilacz, zasilacz automatyki pożarowej, system automatycznego czyszczenia wraz z 
oświadczeniem iż wykonawca posiada autoryzację producenta sprzętu SSP -Załącznik 
nr 9 do SIWZ 

7. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami musi być opakowana w zamkniętą kopertę 
opatrzoną pieczęcią wykonawcy (lub nazwą i adresem wykonawcy) i oznaczona: 

„Opracowanie koncepcji oraz montaż zabezpieczenia instalacji systemu sygnalizacji 
przeciwpożarowej (SSP) w budynkach zakładu Zamawiającego w Rudnie 17, 14-100 

Ostróda (hala segregacji odpadów, portiernia, kontenerowa stacja sprężarek, budynek 
administracyjno- socjalny) wraz z uruchomieniem SSP– znak sprawy: DZP1/zp/9/2019 
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Nie oznaczenie oferty w powyższy sposób może być przyczyną jej otwarcia przed 
wyznaczonym terminem! 

8. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami i wymaganymi dokumentami muszą być 
ponumerowane. Wymagane jest aby oferta oraz wszystkie załączniki były połączone  
w sposób trwały, a wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane 
przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

10. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien  
w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnej 
wewnętrznej kopercie oznaczonej klauzulą: „DOKUMENTY STANOWIĄCE TAJEMNICĘ 
PRZEDSIĘBIORSTWA”. Brak takiego zastrzeżenia skutkuje jawnością całej oferty. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

XVIII. Zmiana i wycofanie oferty 

1. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

2. Wniosek o wycofanie oferty musi być podpisany przez osobę(y) upoważnioną(e)  
do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć do wniosku o ile 
prawo do reprezentowania wykonawcy nie wynika z innych dokumentów dołączonych do 
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (np. aktualnego odpisu  
z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej 
notarialnie. 

3. Zmiany dotyczące treści oferty muszą być przygotowane, opakowane i zaadresowane  
w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo kopertę, w której jest przekazywana zmieniona 
oferta, należy opatrzyć napisem „ZMIANA OFERTY”. 

XIX. Termin oraz inne informacje dotyczące składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć w biurze Zamawiającego ul. Czarnieckiego 28,14-100 Ostróda 
(II piętro). Godziny pracy Sekretariatu – od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00, z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 

2. Termin składania ofert upływa dnia  18.06.2019 r. o godzinie 10:00 

3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie 
zwrócone wykonawcom bez ich otwierania. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.06.2019 r. o godzinie 10:15 w biurze Zamawiającego 
ul. Czarnieckiego 28, 14-100 Ostróda. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 

7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje obecnym wykonawcom kwotę, 
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

8. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 
informacje dotyczące cen zawartych w ofertach. 

9. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 
informacje, o których mowa w pkt 7 i 8. 

XX. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 

1. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego. 
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2. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że wykonawca nie może żądać podwyższenia 
wynagrodzenia, chociażby w terminie zawarcia umowy nie można było przewidzieć 
rozmiaru i kosztów prac. 

3. Przedstawiona przez wykonawcę w formularzu oferty cena będzie łączną ceną dostaw i 
robót i innych świadczeń niezbędnych dla realizacji zamówienia, zgodnie z  warunkami 
umowy. 

4. Wykonawca może dokonać wizji lokalnej obiektu, na którym mają być 
wykonywane roboty. Koszty wizji lokalnej ponosi wykonawca. 

5. Termin wizji lokalnej zostanie ustalony z Zamawiającym na pisemny wniosek 
Wykonawcy .  

 

XXI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 
wagi tych kryteriów i sposób oceny ofert 

Kryteria, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty oraz wagi tych 
kryteriów: 

1) Cena oferty         - 80 % 

2) Okres gwarancji        - 20 % 

Zamawiający wymaga minimum 24 miesięcznego okresu gwarancyjnego na całość 
przedmiotu zamówienia. 

Uwaga! Maksymalny oceniany okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia – 48 
miesięcy. 

Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 24 miesięcy albo niepodanie w ofercie 
okresu gwarancji spowoduje odrzucenie oferty.  

Oferty będą oceniane wg metody i kryteriów wskazanych poniżej: 

LP. KRYTERIUM WAGA % OPIS METODY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW 

1 2 3 4 

1. Cena oferty 80 

Proporcje matematyczne wg wzoru: 

Najniższa cena ofertowa 
------------------------------------------------------  x 80 
Cena oferty badanej 

Max liczba punktów                      - 80 

2. Okres gwarancji 20 

Proporcje matematyczne wg wzoru: 

Okres gwarancji oferty badanej 
-----------------------------------------------------  x 20 
Najdłuższy okres gwarancji 

Max liczba punktów                      - 20 

3. Razem 100 Max liczba punktów                    - 100 

Liczba punktów zostanie zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku. 

2.Wykonawca udziela gwarancji na wszystkie zamontowane urządzenia i komponenty 
na okres gwarancji licząc od daty komisyjnego odbioru i przekazania systemu do 
użytku. 
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3.) W okresie gwarancji wykonawca zapewni serwis gwarancyjny,  gwarantujący reakcję na 
zgłoszenie ( fizyczne podjęcie próby naprawy systemu na miejscy) w czasie nie dłuższym niż 
24 godziny, liczone od chwili zgłoszenia awarii lub usterki   

 

XXII. Wybór najkorzystniejszej oferty 

1. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, która uzyska 
największą liczbę punktów. Obliczenie uzyskanych ilości punktów przeprowadzone 
będzie na podstawie kryterium oceny ofert. 

2. Oferta będzie odrzucona w przypadku zaistnienia przesłanek wynikających z art. 89 ust. 
1 ustawy. 

3. Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania a oferta będzie uznana za odrzuconą  
w przypadku zaistnienia przesłanek wynikających z art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy. 

4. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, 
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostały mu przyznane. 

XXIII. Informacje dla wykonawców 

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 
wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni; 

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,  
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, braku równoważności 
lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności; 

4) unieważnieniu postępowania; 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 1.1 i 1.4 na stronie 
internetowej. 

XXIV.  Wzór umowy 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 

XXV.  Zawarcie umowy 

1. Miejsce i termin zawarcia umowy zamawiający określi na podstawie art. 94 ustawy  
po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 
ust. 1 ustawy, jeżeli: 

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta; 

2) upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione  
w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub 
postanowienie kończące postępowanie odwoławcze. 

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 
zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 
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przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki 
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 

4. Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych. 

5. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności istotna zmiana postanowień umowy  
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.  

XXVI.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 

1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
wysokości 5% sumy  wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez cały okres na który 
umowa zostanie zawarta – kwota brutto . 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących 
formach; 

1) Pieniądzu wpłaconym na wskazane konto: 
2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

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

3) Gwarancjach bankowych 
4) Gwarancjach ubezpieczeniowych 
5) Poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, 

o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o 
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno 
zostać wpłacone przelewem na wskazane konto przez Zamawiającego . 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca winien wnieść przed 
podpisaniem umowy, a najpóźniej w dniu jej zawarcia 

 
 

XXVII. Środki ochrony prawnej 

1. Środki ochrony prawnej określone w ustawie Pzp przysługują wykonawcy, 
uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują również organizacjom, wpisanym na listę, o której 
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

4. Ponieważ wartość niniejszego zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje 
wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty; 

4) opisu przedmiotu zamówienia; 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 
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5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w 
postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. 

7. Terminy wniesienia odwołania określono w art.182 Pzp. 

8. Szczegóły dotyczące procedury odwoławczej zawarte są w ustawie Pzp od art. 179. 
Wykonawca może pozyskać dodatkowe informacje w tym względzie ze strony 
internetowej Urzędu Zamówień Publicznych: www.uzp.gov.pl. 

XXVIII. Ochrona danych osobowych. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że: 

■ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Unieszkodliwiania 
Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o. z siedzibą w Rudnie, adres biura: ul. 
Czarnieckiego 28, 14-100 Ostróda, reprezentowane przez Prezesa Zarządu – Pana Leszka 
Rochowicza (dalej: Zakład RUDNO); 

■ inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych RUDNO Sp. z o.o jest Pani Pani Magdalena Bawolska, z którą można się 
skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw, 
poprzez e-mail.m.bawolska@zuokrudno.pl; 

■ PANI/PANA DANE OSOBOWE PRZETWARZANE BĘDĄ NA PODSTAWIE ART. 6 
UST. 1 LIT. C RODO W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA „Opracowanie koncepcji oraz montaż 
zabezpieczenia instalacji systemu sygnalizacji przeciwpożarowej (SSP) w budynkach 
zakładu Zamawiającego w Rudnie 17, 14-100 Ostróda (hala segregacji odpadów, 
portiernia, kontenerowa stacja sprężarek, budynek administracyjno- socjalny) wraz z 
uruchomieniem SSP– znak sprawy: DZP1/zp/9/2019 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1986), dalej „ustawa Pzp"; 

■ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 
przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a 
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 
trwania umowy wliczając okres rękojmi i gwarancji plus okres przedawnienia roszczeń. 

■ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

■ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

■ posiada Pani/Pan: 
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- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 
ust. 2 RODO ***; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; 

■ nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

XXIX. Postanowienia końcowe 

1. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu 
udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu 
postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem 
dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez wykonawców. 

2. Udostępnianie protokołu lub załączników do protokołu odbywać się będzie na zasadach 
określonych w § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  
w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 
r. poz. 1128). 

3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz Kodeks cywilny. 

Załączniki stanowiące integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia     - załącznik nr 1 

2. Formularz oferty       - załącznik nr 2 

3. Wzór oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy     - załącznik nr 3 

4. Wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy    - załącznik nr 4 

5. Wzór umowy        - załącznik nr 5 

6. Wykaz usług/dostaw       - załącznik nr 6 

7. Wykaz osób         - załącznik nr 7 

8. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej        - załącznik nr 8 

9. Oświadczenie wykonawcy o posiadaniu autoryzacji producenta sprzętu SSP 

                                                                                                           - załącznik nr 9 

10. Mapy  

 

-- 
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Załącznik nr 1 do OPZ 

 

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 

1)  Koncepcja: 

• Opracowanie koncepcji zabezpieczenia instalacją systemu sygnalizacji 
przeciwpożarowej (SSP) dla budynków: hala segregacji odpadów, portiernia, 
kontenerowa stacja sprężarek, budynek administracyjno- socjalny 

• Uzyskanie pozytywnej opinii dla koncepcji instalacji SSP od Ubezpieczyciela. 

 

2) Montaż instalacji SSP: 

• Montaż centrali systemu sygnalizacji pożaru w portierni – system adresowalny, 

• Montaż czujki, przycisku ROP, sygnalizatora akustyczno-optycznego zewnętrzna na 
portierni, 

• Wykonanie instalacji kablowej pomiędzy portiernią a budynkiem administracyjno-
socjalnym ( jest istniejąca kanalizacja kablowa) 

• Montaż instalacji SSP w hali opartej na systemie zasysającym z automatycznym 
czyszczeniem rur zasysających, przyciskach ROP, sygnalizatorach akustycznych 
wewnętrznych, 

• Montaż instalacji SSP w pomieszczeniu kontenerowa stacja sprężarek (czujka, 
przycisk ROP). 

• Montaż instalacji SSP w pomieszczeniach socjalno-administracyjnych (czujki 
sygnalizacja akustyczna , przycisk ROP). 

 

3) Uruchomienie i odbiory: 

• Uruchomienie i zaprogramowanie systemu, 

• Próby i testy systemu sygnalizacji pożaru, 

• Wykonanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej uzgodnionej z 
rzeczoznawcą ds. ppoż. i przekazanie 3 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 
elektronicznej PDF, 

• Przekazanie protokołu pomiarów instalacji SSP, 

• Przekazanie instrukcji obsługi centrali oraz książki pracy dla systemu, 

• Przeszkolenie użytkowników z zakresu obsługi centrali SSP. 

 

4) Testy i pomiary systemu sygnalizacji pożaru: 

Test linii dozorowych: 

• test rezystancji linii; należy wykonać pomiary rezystancji poszczególnych pętli 
dozorowych. Do pomiaru należy użyć miernika posiadającego odpowiednie 
świadectwo homologacji, 

• test rezystancji izolacji; należy wykonać pomiary rezystancji izolacji poszczególnych 
pętli dozorowych. Do pomiaru należy użyć miernika posiadającego odpowiednie 
świadectwo homologacji. 

Test czujek dymu: 
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• test lokalizacji; należy sprawdzić solidność mocowania oraz zgodność opisu czujki i miejsca 
montażu z planami, 

• test poprawności działania; w celu sprawdzenia poprawności działania należy za 
pomocą urządzenia zadymiającego pobudzić czujkę / detektora zasysający do stanu 
zadziałania. Konsekwencją zadymienia czujki powinien być stan alarmowy wywołany w 
centrali systemu sygnalizacji pożaru. Centrala powinna wyświetlić informacje 
identyfikujące lokalizacje pomieszczenie, w którym czujka jest zainstalowana. 
Informacja ta powinna być zgodna z opisami zawartymi w projekcie (nr linii, nr czujki, nr 
strefy). 

 

Test przycisków ROP: 

• test lokalizacji; należy sprawdzić solidność mocowania oraz zgodność opisu przycisku 
ROP i miejsca montażu z planami, 

• test poprawności działania; w celu sprawdzenia poprawności działania należy pobudzić 
przycisk. Konsekwencją zadziałania powinien być stan alarmowy wywołany w centrali 
systemu sygnalizacji pożaru. Centrala powinna wyświetlić informacje identyfikujące 
lokalizacje pomieszczenie, w którym przycisk jest zainstalowany. Informacja ta 
powinna być zgodna z opisami zawartymi w projekcie (nr linii, nr czujki, nr strefy). 

Test centrali sygnalizacji pożaru: 

• test lokalizacji; należy sprawdzić solidność mocowania oraz zgodność miejsca 
montażu centrali z planami. 

• pomiar testowy; w celu sprawdzenia poprawności działania centrali należy pobudzić 
dowolną linię dozorową. Konsekwencją pobudzenia linii powinien być stan alarmowy 
wywołany w centrali alarmowej. Centrala powinna wyświetlić na wyświetlaczu zestaw 
informacji identyfikujących zagrożone pomieszczenie. Informacja ta powinna być 
zgodna z opisami zawartymi w projekcie (nr linii, nr czujki, nr strefy). Linie 
sygnalizatorów powinny zostać wysterowane. 

 

5) Wytyczne dla urządzeń i instalacji: 

• Zaprojektowany system oraz urządzenia muszą posiadać wszystkie niezbędne 
certyfikaty oraz Świadectwa Dopuszczenia CNBOP, 

• Centrala systemu sygnalizacji pożarowej musi mieć możliwość rozbudowy oraz 
sieciowania z kolejnymi centralami SSP, 

• Centrala systemu sygnalizacji pożarowej musi mieć możliwość przyłączenia do 
monitoringu pożarowego KP PSP, 

• System automatycznego czyszczenia rur zasysających należy wpiąć w istniejącą 
instalację sprężonego powietrza, 

• Akumulatory w zasilaczach muszą gwarantować 72h działania systemu sygnalizacji 
pożaru przy braku zasilania sieciowego 230V. Nie dotyczy systemów automatycznego 
czyszczenia, które są zasilane bezpośrednio z sieci 230V, 

• Instalację należy wykonać z uwzględnieniem „procedury prewencyjnej dla paneli 
warstwowych z palnym rdzeniem” 

• Instalację należy wykonać natynkowo: 

 montaż instalacji w rurkach, listwach PVC lub w przestrzeni międzystropowej w rurkach 
peszel, 
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 wszystkie zastosowane przewody muszą posiadać Świadectwo Dopuszczenia 
CNBOP, 

 wszystkie przewody E90 (HDGs) należy zamocować za pomocą kołków i uchwytów 
stalowych. 

6) Wytyczne dla detektora zasysającego: 

- temperatura zasysanego do detektora powietrza: od -20 do +60st. C, 

- filtr wewnętrzny w detektorze: dwuwarstwowy, 

- odseparowanie zasysanego powietrza od elektroniki detektora, 

- adresowalność błędu przepływu dla każdej rury, 

- wewnętrzna pamięć zdarzeń detektora: 10.000 zdarzeń, 

- dowolne programowalne progi alarmowe: 4, 

- progi sygnalizacji błędu przepływu: 2. 

 

7) Wytyczne dla systemu  automatycznego czyszczenia instalacji rur zasysających: 

- odporność na zanik napięcia: pełna, 

- przekrój przelotu dla rur zasysających: fi 21mm, 

- wejścia alarmowe: 2, 

- wyjścia alarmowe: 2, 

- wewnętrzna pamięć zdarzeń urządzenia: 999, 

- zewnętrzny wyłącznik na obudowie urządzenia z możliwością zabezpieczenia 
mechanicznego, 

- zewnętrzna dioda sygnalizująca stan pracy urządzania. 

8) Czujki optyczno-termiczne  
 

9)Zamawiający wymaga obowiązkowo aby do opracowanej Koncepcji zabezpieczenia 
instalacji systemu sygnalizacji przeciwpożarowej (SSP) wykonawca dołączy:  

● autoryzację producenta sprzętu, na którym planują wykonać instalację: 

a) System sygnalizacji pożaru, 

b) Detektory zasysające, 

c) System automatycznego czyszczenia, 

        oraz  

 ● certyfikaty dla oferowanego sprzętu, na którym planują wykonać instalację: 

a) centrala SSP, 

b) czujka dymu lub ciepła, 

c) przycisk ROP, 

d) sygnalizator akustyczny lub akustyczno-optyczny, 

e) detektor zasysający, 

f) zasilacz automatyki pożarowej. 
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●karty katalogowe wszystkich urządzeń wymienionych w koncepcji SPP w języku polskim 

wraz z pozostałymi niezbędnymi informacjami potrzebnymi Zamawiającemu do szczegółowej 

weryfikacji spełniania wszystkich wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalnych.  

10) Wykonawca udziela gwarancji na wszystkie zamontowane urządzenia i komponenty na 

okres min.24 miesiące licząc od daty komisyjnego odbioru i przekazania systemu do użytku 

11) W okresie gwarancji min.24 miesiące wykonawca zapewni serwis gwarancyjny  

gwarantujący reakcję na zgłoszenie ( fizyczne podjęcie próby naprawy systemu na miejscy) 

w czasie nie dłuższym niż 24 godzin, liczony od chwili zgłoszenia awarii lub usterki   

12) Do oferty Wykonawca dołączy zestawienie materiałów instalacji SSP tj: tj: Producent i 

typ: centrali SSP, czujka dymu, czujka ciepła, wskaźnik zadziałania czujki, przycisk ROP, 

moduł kontrolno-sterujący, detektor zasysający, sygnalizator akustyczny lub akustyczno-

optyczny, zasilacz, zasilacz automatyki pożarowej, system automatycznego czyszczenia. 
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