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I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ SPALARNI 

ODPADÓW MEDYCZNYCH SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO im. J. K. ŁUKOWICZA  
W CHOJNICACH” (patrz opis przedmiotu zamówienia i wymogi dotyczące przedmiotu 
zamówienia). 

2. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień 
CPV: 33244000-2 urządzenia do monitorowania zanieczyszczeń, 33253210-3 aparatura 
do analizowania gazów, 29231430-0 aparatura filtrująca, 50920000-0 usługi 
instalowania urządzeń do mierzenia, kontroli, badania i nawigacji, 50922000-4 usługi 
instalowania urządzeń kontrolnych. 

3. Realizacja przedmiotu zamówienia jest uzależniona od decyzji o przyznaniu 
zamawiającemu środków zewnętrznych w postaci dotacji na sfinansowanie zamówienia 
(m.in. od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 
EkoFunduszu), która zostanie podjęta po przeprowadzeniu przez zamawiającego 
postępowania przetargowego. W przypadku nieuzyskania dotacji zamawiający 
unieważni postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

4. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych. 

5. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych. 

 
II. WARUNKI STAWIANE WYKONAWCOM 

 
Do przetargu mogą przystąpić tylko Wykonawcy, którzy: 

1. Warunki podmiotowe: 
a. Posiadają uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia. 
b. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  

i dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  
c. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 
d. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 

Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
 

Dokumenty, które należy złożyć w oryginałach, ewentualnie w kserokopiach 
poświadczonych za zgodność z oryginałem (każda strona dokumentu) przez wykonawcę: 
 

1.1 Oświadczenie zgodne z wymogami art. 22 ust.1 oraz art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004r. 
Prawo zamówień publicznych 

1.2 
 

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

1.3 Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba wskazana jako 
uprawnione do reprezentacji podmiotu zgodnie z dokumentacją rejestrową. Jeżeli 
pełnomocnictwo nie ma postaci aktu notarialnego, powinno zawierać pieczęć Wykonawcy, 
imienną pieczęć udzielającego pełnomocnictwa i jego podpis. * 

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

1.5 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert. 
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1.6 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie 
właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiona nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

1.7 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 
9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

1.8 Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym Wykonawca 
posiada rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub 
zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. 

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja spalarki odpadów medycznych  

typ SP-100 L” i zawiera niżej wymienione elementy, których zakup, modernizacja oraz 
montaż są w pełni technicznie i ekonomicznie uzasadnione w świetle nowych, 
obowiązujących przepisów o ochronie środowiska, przepisów BHP oraz standardów postępu 
technicznego. 
 

Zamówienie obejmuje: 

1. Zakup i montaż analizatora do ciągłego pomiaru emisji spalin, 
2. Zakup i montaż filtra workowego, 
3. Wykonanie i montaż wymiennika krzyżowego i innych elementów spalarni, 
4. Wykonanie automatycznego zasypu odpadów. 

 
IV. WYMOGI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 Ad. 1. Część pierwsza - dostawa i montaż urządzeń do ciągłego monitoringu emisji 

zanieczyszczeń gazowych dla spalarni odpadów medycznych. 
 

1. Oferowane urządzenia pomiarowe muszą być zgodne z: 
 

b) Ustawą z dnia 27 kwietna 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62,  
poz. 627, z późn. zm.),  

c) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie 
wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. 283 poz. 2842  
z dnia 30 grudnia 2004 r.), 

d) Dyrektywą 2000/76/EC w sprawie spalarni odpadów. 
 
Przedłożyć należy: 
 

1.1 Oświadczenie Wykonawcy o zgodności oferowanych urządzeń pomiarowych z powołanymi 
powyżej przepisami. 

 
Zakres monitorowanych związków oraz referencyjna metodyka pomiarowa określona jest 
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2004 roku w sprawie wymagań  
w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. 283 poz. 2842 z dnia 30 grudnia 
2004 r.) – Tabela nr 1. 
 

Lp. Mierzona wielkość Wymagana metodyka (referencyjna) 

1 Pył ogółem Technika dowolna wzorowana metodą 
grawimetryczną 

2 NOx (w przeliczeniu na NO2) 
Absorpcja promieniowania IR lub inna metoda 

optyczna 
3 HCl Absorpcja promieniowania IR 
4 CO Absorpcja promieniowania IR 

5 
Substancje organiczne w postaci 

gazów i par wyrażone jako 
całkowity węgiel organiczny 

Technika ciągłej detekcji promieniowo-
jonizacyjnej (FID) zgodna z PN 
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6 HF Absorpcja promieniowania IR 
7 SO2 Absorpcja promieniowania IR lub inna metoda 

8 O2 
Paramagnetyczna, celi cyrkonowej lub 

elektrochemiczna 

9 Prędkość przepływu spalin lub 
ciśnienie dynamiczne spalin 

Dowolna gwarantująca niepewność wyniku 
mniejszą od 10% 

10 Temperatura spalin w przekroju 
pomiarowym Dowolna gwarantująca niepewność +/- 5K 

11 Ciśnienie statyczne spalin Dowolna gwarantująca niepewność wyniku 
mniejszą od 10% 

12 Współczynnik wilgotności Dowolna gwarantująca niepewność wyniku 
mniejszą od 10% 

 
2. System powinien gwarantować możliwość uzupełnienia go o kolejne gazy w przypadku 

pojawienia się konieczności monitorowania ich stężeń, w ramach rozbudowy 
zakupionych analizatorów (np., CO2, formaldehyd, fenol, itp.). 

3. Urządzenia pomiarowe powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich jakość, wydane 
przez niezależne jednostki certyfikujące np. PCA, TUV, MCERTS, US EPA (należy 
dołączyć dokumenty). 

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć system do zbierania danych pomiarowych oraz 
oprogramowanie komputerowe służące do tworzenia raportów emisyjnych zgodne  
z obowiązującym w Polsce prawem (należy dołączyć dokumenty potwierdzające 
spełnianie wymogu). 

5. Zakres dostawy systemu do monitoringu spalin: 
a) projekt kompletnej instalacji pomiarowej, 
b) dostawa wszystkich niezbędnych urządzeń do wykonania systemu monitoringu, 
c) dodatkowa sonda tlenu w komorze spalania, 
d) montaż obiektowy systemu, 
e) dostarczenie dokumentacji w jęz. polskim wszystkich urządzeń, 
f) uruchomienie systemu monitoringu, 
g) wyznaczenie charakterystyk przyrządów pomiarowych, 
h) wykonanie pomiarów odbiorowych, 
i) przeszkolenie personelu z zakresu obsługi i konserwacji, 
j) udzielenie gwarancji – min. 24 m-ce. 
k) w cenie dostawy powinny zawierać się koszty przeglądu oraz materiały 

eksploatacyjne przez okres 24 m-cy. 
6. Wymagania szczegółowe. Ze względu na możliwość pojawienia się w mierzonych 

spalinach kwaśnego kondensatu należy zastosować: 
a) pomiar pyłu – zaproponowany pyłomierz musi umożliwiać prawidłowy pomiar  

w warunkach okresowo występującej kondensacji pary wodnej, 
b) pomiar strumienia objętości- dopuszcza się dwie metody pomiaru strumienia 

objętości:  
• metoda różnicy ciśnień 
• metoda ultradźwiękowa, 

c) pomiar stężeń zanieczyszczeń gazowych – metoda preferowana to metoda 
ekstrakcyjna pomiaru stężeń, 

d) analizatory gazów wraz z układem przygotowania próbki mają być zabudowane  
w klimatyzowanym kontenerze lub w szafie pomiarowej, 

e) jeżeli analizatory tego wymagają to powinny być wyposażone w system kalibracji 
wraz z butlami do gazów. 

7. Oprogramowanie 
a) oferowany system musi posiadać oprogramowanie w jęz. polskim, właściwe do 

archiwizowania, wizualizowania i raportowania mierzonych parametrów zgodnie  
z procedurami zawartymi w Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 
2005 r. w sprawie standardów emisji, 

b) oferowany system powinien składać się z serwera oraz dodatkowo jednego 
stanowiska roboczego. 

8. Wymagania dodatkowe 
a) oferent musi posiadać serwis oferowanych urządzeń w Polsce, 
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b) oferent musi przedstawić co najmniej 2 referencje na dostarczone i zainstalowane 
przez siebie systemy monitoringu emisji (oraz ich projekty) mierzące wszystkie 
wymienione wyżej zanieczyszczenia na instalacjach spalania odpadów 
niebezpiecznych w Polsce.  

 
Ad. 2. Część druga – dostawa i montaż filtra workowego dla spalarni odpadów 
medycznych. Oferowane urządzenie powinno być zgodne z ustawą z dnia 27 kwietna 2001 
r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.),  
1) Parametry techniczno-eksploatacyjne filtra workowego: 

a) ilość gazu do odpylenia  - 3.500- 4.500 m3/h, 
b) temperatura gazów   - 220- 2500C, 
c) czas pracy filtra   - 4.500- 5.000 h/r, 
d) medium do oczyszczenia -  spaliny ze spalarni odpadów 
e) wymagane redukcje zanieczyszczeń: 

• pył - nie więcej niż 10mg/Nm3 za filtrem, 
• ograniczenie innych pozostałych związków wynikających z Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 20.XII. 2005 r. Dz. U. Nr 260 poz.2181 załącznik  
nr 5. 

• dotychczasowe wyniki badań spalin - załącznik nr 1. 
2) Zakres dostawy filtra workowego: 

a) projekt techniczny filtra workowego, 
b) dostawa kompletnego urządzenia wraz z oprzyrządowaniem (z wentylatorem 

wyciągowym i falownikiem), 
c) montaż obiektowy filtra, 
d) dostarczenie dokumentacji i instrukcji obsługi w jęz. polskim, 
e) przeprowadzenie rozruchu technologicznego filtra, 
f) przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i konserwacji, 
g) udzielenie gwarancji – min. 24 m-ce, 
h) w cenie dostawy powinny zawierać się koszty przeglądu oraz materiały 

eksploatacyjne przez okres 24 m-cy. 
3) Wymagania dodatkowe: 

a) oferent musi posiadać serwis oferowanych urządzeń w Polsce, 
b) oferent musi przedstawić co najmniej 2 referencje na dostarczone i zainstalowane 

przez siebie filtry w instalacjach spalania odpadów niebezpiecznych w Polsce. 
4) Wykonać naprawy i dostawy zgodnie z załącznikiem nr 2. 
  
Ad. 3. Wykonanie wymiennika krzyżowego: 
 
1) Wykonać na podstawie wzoru wymiennik krzyżowy stacji oczyszczania spalin - sztuk 1, 
2) Zalecany materiał, z którego należy wykonać wymiennik krzyżowy: 

a) podstawa: sztuk 2 - materiał stal,  
b) pozostałe elementy: rury – materiał rury kotłowe lub kwasoodporne bezszwowe.  

3) Wymagania dodatkowe: 
a) na wykonane prace należy udzielić gwarancji – min. 12 m-cy, 
b) w cenie usługi powinny zawierać się koszty przeglądu oraz materiały eksploatacyjne 

przez okres 12 m-cy, 
c) do rozliczeń dołączyć atesty zainstalowanych materiałów, 
d) gwarancja dobrego wykonania. 

4) Wykonać naprawy i dostawy zgodnie z załącznikiem nr 2. 
  

Ad. 4. Zaprojektowanie i wykonanie automatycznego zasypu odpadów  
 
1) Wymagania szczegółowe: 

a) projekt przedstawić wstępnie do zaopiniowania zamawiającemu, 
b) w rozwiązaniu wykorzystać napęd hydrauliczny spalarki SP100L, 
c) sterownie umieścić na szafie sterującej spalarki, 
d) urządzenie automatycznego załadunku musi zapewniać bezpieczne warunki pracy, 
e) elementy automatycznego załadunku oznaczyć kolorem wymaganym przepisami. 

   
2) Wymagania dodatkowe: 

a) opracować i dostarczyć instrukcję obsługi i eksploatacji, 
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b) opracować i dostarczyć instrukcję BHP, 
c) dostosowanie programu sterującego do współpracy z nowymi urządzeniami, 
d) udzielenie gwarancji – min. 24 m-ce, 
e) w cenie usługi powinny zawierać się koszty przeglądu oraz materiały eksploatacyjne 

przez okres 24 m-cy. 
Wykonawca załączy do oferty harmonogram prac. 
Termin wykonania zamówienia: w ciągu 6 miesięcy od daty podpisania umowy. 
Płatność nastąpi po zrealizowaniu zamówienia, niezwłocznie po otrzymaniu środków 
finansowych z dotacji zewnętrznych. 

 
V. DRUKI, NA KTÓRYCH NALEŻY ZŁOŻYĆ OFERTĘ 

1. Druki: 
1.1 Oferta (zał. nr 3 do SIWZ) 

1.2 Formularz cenowy (zał. nr 4 do SIWZ) 

1.3 Harmonogram prac (Wykonawca przygotowuje samodzielnie) 

1.4 Oświadczenie o zgodności oferowanych urządzeń pomiarowych z: 
a) Ustawą z dnia 27 kwietna 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, 

z późn. zm.),  
b) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wymagań 

w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. 283 poz. 2842 z dnia 
30 grudnia 2004 r.), 

c) Dyrektywą 2000/76/EC w sprawie spalarni odpadów (zał. nr 5 do SIWZ). 
1.5 Oświadczenie zgodne z wymogami art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień 

publicznych (zał. nr 6 do SIWZ) 
1.6 Projekt umowy (zał. nr 7 do SIWZ) 

1.7 Warunki gwarancji (zał. nr 8 do SIWZ) 

Uwaga !!! 

Dokumenty wymienione w rozdziale II i IV należy traktować jako obligatoryjne  
i brak jakiegokolwiek dokumentu lub sporządzenie dokumentu w sposób odbiegający 
od zaleceń, będzie podstawą do wykluczenia wykonawcy albo odrzucenia oferty. 

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż  
w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być ogólnie udostępniane (art. 8 ust. 3 
ustawy Prawo zamówień publicznych). W takim przypadku zastrzeżone w ofercie 
dokumenty powinny być odpowiednio wydzielone i oznaczone. 

 
V. TERMIN I MIEJSCE DOSTAWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Umowa zostanie zawarta na okres 6 miesięcy od momentu podpisania umowy.  
2. Szczegółowy harmonogram dostaw i wykonywanych prac Wykonawca dołączy do 

oferty. 
3. Zapłata za zrealizowanie przedmiotu zamówienia nastąpi po wykonaniu wszystkich 

elementów zamówienia, niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych z dotacji 
zewnętrznych. Dokładny termin płatności zostanie określony po podpisaniu przez 
zamawiającego umów dotyczących zewnętrznego finansowania.  

 
VI. FORMA PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT 
 
1. Ofertę należy złożyć na załączonych drukach, wypełniając je pismem maszynowym 

lub drukowanym, bądź w formie wydruku komputerowego. 
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Każdy dokument należy sygnować 

oryginalnym podpisem osoby (lub osób) uprawnionej do reprezentowania podmiotu 
na zewnątrz (wymienionej w wypisie z odpowiedniego rejestru – patrz rozdział II 
punkt 1.2), natomiast strony należy ponumerować, zaparafować i spiąć w sposób 
uniemożliwiający samoistne rozłączenie się oferty. 

3. Zamawiający żąda, aby dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia składane były wraz  
z tłumaczeniami na język polski, sporządzonymi przez tłumaczy przysięgłych. 

4. Ofert z rozwiązaniami alternatywnymi Komisja nie będzie rozpatrywać. 
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5. Druk "FORMULARZ CENOWY" – musi być wypełniony zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego. Kwoty - wartości brutto, elementów składowych oferty należy 
przenieść w odpowiednie miejsce druku oferty: 

• cena oferty musi być wyrażona w PLN z uwzględnieniem wszystkich 
elementów kalkulacyjnych ceny (m.in. transport, opłaty celne i podatkowe), 

• ewentualne rabaty muszą być uwzględnione w cenie jednostkowej 
asortymentu, 

• cena jednostkowa będzie mogła ulec zmianie na skutek zmiany stawek 
podatkowych dla przedmiotu zamówienia, 

• wystąpienie o zmianę cen jednostkowych przez Wykonawcę musi odbyć się  
z wyprzedzeniem, nie później niż 14 dni przed proponowaną datą zmiany 
cen, 

• zmiana cen będzie obowiązywała po podpisaniu odpowiedniego aneksu przez 
obie strony. 

6. Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 
7. Do oferty można dołączyć szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a także inne 

materiały mogące przedstawić ofertę w sposób najbardziej korzystny (np. prospekty 
reklamowe, rysunki, atesty itp.). 

8. Ofertę oraz wszystkie pozostałe dokumenty należy spiąć zapakować w kopertę, 
opatrzyć danymi Wykonawcy oraz napisem: 

 

VII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI  
 
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące prowadzonego 

postępowania Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem, przy czym każda ze 
stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

2. Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zawsze dopuszczalna 
jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie. 

3. Dokumenty przesyłane faksem są odbierane w godzinach pracy Zamawiającego,  
tzn. od 7:00 do 14:35 (z wyjątkiem dni wolnych od pracy). 

4. Wszelkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania (ogłoszenie, SIWZ, 
wyjaśnienia treści SIWZ, ewentualne protesty, oraz inne wymagane zapisami ustawy 
informacje) Zamawiający publikuje na swojej stronie internetowej 
www.szpital.chojnice.pl/zamowienia2/zamowienia2.php  

 
 

VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI 
 
Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 
 

Henryk Dorawa - w sprawach merytorycznych tel. (052) 39-56-565 

Anna Wutrych 
Anna Tuszkiewicz-Rudnik - w sprawach proceduralnych 

tel. (052) 39-56-974 
faks (052) 39-56-505 
       (052) 39-56-569 

 

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. K. ŁUKOWICZA 
ul. Leśna 10 

89-600 Chojnice 
OFERTA 

Przetarg nieograniczony 

MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ SPALARNI ODPADÓW  

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W CHOJNICACH 

DZAP-380-18/07 
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IX. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ NA TEMAT SPECYFIKACJI ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia w sposób określony w rozdziale VI SIWZ. 
2. Wszystkie wątpliwości Zamawiający wyjaśni, jeżeli prośbę o wyjaśnienie otrzyma nie 

później niż 6 dni przed terminem składania ofert. 
3. Pisma, które wpłyną do Zamawiającego po tym terminie, pozostaną bez odpowiedzi. 
4. Treść wszystkich pytań i udzielonych odpowiedzi, Zamawiający przekaże wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej 
www.szpital.chojnice.pl/zamowienia2/zamowienia2.php, bez ujawniania źródła 
zapytania.  

5. W uzasadnionym przypadku (przed terminem składania ofert) Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmodyfikowania treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(modyfikacja nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału  
 postępowaniu oraz sposobu oceny ich oceniania), jednocześnie przedłużając termin 
składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian 
wynikających z modyfikacji. Informację o dokonanej modyfikacji oraz przedłużeniu 
terminu składania ofert zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, 
którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej 
www.szpital.chojnice.pl/zamowienia2/zamowienia2.php  

 
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 
Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu 
otwarcia ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem 
terminu związania ofertą, zamawiający może (tylko raz) zwrócić się do Wykonawców  
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak 
niż 60 dni. 
 
XI. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

 
W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej. 

 
XII. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 

 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
 
XIII. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM 

 
1. Wykonawcy, którzy przystąpią do przetargu, najpóźniej w dniu składania ofert, 

obowiązani są do wniesienia wadium w wysokości: 20.000,00 zł.  
2. Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach: 

- pieniądzu, 
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
- gwarancjach bankowych, 
- gwarancjach ubezpieczeniowych, 
- poręczeniach udzielonych 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). 

3. Środki pieniężne należy wpłacić na konto:  
BPH PBK S.A. O/Chojnice 50 10 60 00 76 0000 40 22 50 01 01 52  

z oznaczeniem „wadium – modernizacja istniejącej spalarni odpadów medycznych 

Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach”. 
4. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty lub wręczyć Zamawiającemu przy 

składaniu oferty. 
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5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo 
zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r.  

 
XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza 
ul. Leśna 10 

89-600 Chojnice 
(zamówienia publiczne p. 119;  

osoby upoważnione do przyjęcia ofert: Anna Wutrych, Anna Tuszkiewicz – Rudnik) 
 
najpóźniej w dniu: 30 marca 2007 r. godz. 10.00 

 
XV. TERMIN PUBLICZNEGO OTWARCIA ZŁOŻONYCH OFERT 

 
Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu: 
 

30 marca 2007 r. o godz. 11.00 
 

w siedzibie Zamawiającego, tj. w budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza 
ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice. 

 
XVI. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT 

 
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę (w formie pisemnej pod rygorem nieważności). 

Treść oferty musi odpowiadać Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

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

3. Przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji poda kwotę, jaką Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

4. Przewodniczący Komisji Przetargowej ogłosi publicznie pełne nazwy i adresy wszystkich 
Wykonawców, ceny złożonych ofert oraz proponowane warunki płatności. 

5. Informacje ogłoszone podczas otwarcia Zamawiający przekaże niezwłocznie 
Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

6. Dalsze czynności Komisji odbędą się bez udziału Wykonawców. 
7. Komisja nie będzie prowadzić żadnych negocjacji z Wykonawcami. W toku badania  

i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. 

8. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki 
rachunkowe w obliczeniu ceny (omyłki rachunkowe Zmawiający poprawi w sposób 
określony w art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych), zawiadamiając o tym 
wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. 

 
XVII. OCENA OFERT 

 
1. Oferty oceniane będą w oparciu o następujące kryteria: 
 

Lp. Kryterium   
1 Cena 90 % 
2 Warunki gwarancji (serwis gwarancyjny) 10% 

 
2. Każda z ofert oceniana będzie w systemie punktowym. 
3. Punktacja dla poszczególnych kryteriów dokonywana jest z uwzględnieniem relacji do 

najkorzystniejszych warunków zaproponowanych w danym postępowaniu. 
 

XVIII. OCENA W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW 
 
1. CENA OFERTY 

Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej w ofercie. 
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Cena będzie punktowana na podstawie wzoru: 
 
  C= (cena najniższa x ranga kryterium) / cena badanej oferty  
 
Oferta z najniższą ceną uzyskuje maksymalną ilość punktów (90). 
 
2. WARUNKI GWARANCJI (serwis gwarancyjny) 

Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie terminów gwarancji poszczególnych części 
zamówienia podanych w ofercie. 
Kryterium będzie punktowane na podstawie wzorów: 

 
  G= (oferowany termin gwarancji (w miesiącach) łącznie x ranga kryterium) / 

maksymalny termin gwarancji (w miesiącach) łącznie 
 
Oferta z najwyższym terminem gwarancji uzyskuje maksymalną ilość punktów (10). 
 

XIX. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
 
  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 

określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą wg kryteriów 
podanych w rozdziale XVII. 

 
XX. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU 

 
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 
a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę 

wybrano i uzasadnienie jej wyboru (informacje te Zamawiający udostępni również na 
stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie); 

b. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  
i prawne; 

c. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 
XXI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

 
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku 

wystąpienia przesłanek określonych w art. 93 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (patrz rozdz. I pkt 3 SIWZ). 

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 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. 

 
XXII. PODPISANIE UMOWY 

 
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana podpisze umowę z Zamawiającym, jednak 

nie wcześniej niż 7 dnia od przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później 
jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 

2. Treść umowy musi być zgodna z załączonym wzorem. 
3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia 

umowy w wyznaczonym terminie, Komisja wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że wystąpią 
przesłanki, których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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XXIII. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 
 

Po zawarciu umowy Zamawiający przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 
Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych oraz zamieści na własnej stronie internetowej 
www.szpital.chojnice.pl/zamowienia2/zamowienia2.php. 
 

XXIV. PROTESTY I ODWOŁANIA 
 
1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego  

w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do 
której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego. 

2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest 
uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, że 
mógł zapoznać się z jego treścią.  

3. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także postanowień SIWZ Wykonawca może wnieść 
w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia oraz SIWZ na stronie internetowej 
lub na stronach portalu internetowego UZP (w takim przypadku nie stosuje się zapisu  
z punktu 2 zdanie pierwsze). 

4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 
5. Zamawiający odrzuci protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot 

nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art.181 ust. 6 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

6. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego,  
a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych  
i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 

7. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.  
O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający poinformuje niezwłocznie 
Wykonawców, którzy złożyli oferty. 

8. Kopię wniesionego protestu Zmawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcom 
uczestniczącym w postępowaniu (w przypadku protestu na treść ogłoszenia lub 
postanowień SIWZ, Zamawiający zamieści ją również na stronie internetowej 
www.szpital.chojnice.pl/zamowienia2/zamowienia2.php), wzywając Wykonawców do 
wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. 

9. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu staną się 
Wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na 
korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpią do postępowania: 
a. w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w punkcie 8, 
b. do upływu terminów, o których mowa w punkcie 3, jeżeli protest dotyczy treści 
ogłoszenia lub postanowień SIWZ. 

10. Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia 
protestu wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie  
w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do 
Zamawiającego, przekazując jednocześnie jego kopię Wykonawcy wnoszącemu protest. 

11. Wykonawca wnoszący protest oraz Wykonawca wezwany zgodnie z art. 181 ust. 3 
ustawy Prawo zamówień publicznych nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony 
prawnej na czynności Zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem 
protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. 

12. Wykonawca wnoszący protest oraz Wykonawca wezwany zgodnie z art. 181 ust. 3 
ustawy Prawo zamówień publicznych nie mogą następnie wnieść protestu powołując się 
na te same okoliczności. 

13. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu Zamawiający nie może zawrzeć umowy. 
14. Protest będzie ostatecznie rozstrzygnięty:  

a. jeżeli nie wniesiono odwołania – z upływem terminu do wniesienia odwołania, 
b. w przypadku wniesienia odwołania – z dniem wydania postanowienia kończącego 

postępowanie odwoławcze albo wyroku zespołu arbitrów. 
15. Zamawiający rozstrzygnie jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:  

a. treści ogłoszenia, 
b. postanowień SIWZ, 



 

 

 

12

c. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, 
odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty 
– w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. 
Protesty inne niż wymienione w podpunktach a, b, c, Zamawiający rozstrzygnie  
w terminie 10 dni od dnia ich wniesienia. 

16. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach określonych w punkcie 15 uznaje się za jego 
oddalenie. 

17. Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem Zamawiające przekaże jednocześnie 
podmiotowi, który wniósł protest, oraz Wykonawcom, którzy przystąpili do 
postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, a w przypadku protestu 
dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieści również na stronie 
internetowej www.szpital.chojnice.pl/zamowienia2/zamowienia2.php. 

18. W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtórzy oprotestowaną czynność 
lub dokona czynności bezprawnie zaniechanej: 
a. niezwłocznie – jeżeli uwzględni wszystkie zgłoszone żądania; 
b. po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu – jeżeli co najmniej jedno ze zgłoszonych 
żądań nie zostało spełnione. 

19. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności Zamawiający poinformuje niezwłocznie 
wszystkich Wykonawców. 

20. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa UZP 
w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do 
złożenia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu. Złożenie 
odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne  
z wniesieniem do Prezesa UZP. 

21. Kopię odwołania Zamawiający przekaże jednocześnie wszystkim uczestnikom 
postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, nie później jednak niż  
w terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału  
w postępowaniu odwoławczym. 

22. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej do 
czasu otwarcia posiedzenia zespołu arbitrów, wskazując swój interes prawny  
w przystąpieniu i stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się 
prezesowi UZP, przekazując jego kopię Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu 
odwołanie. 

23. Czynności Wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego nie mogą 
pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczenia strony, do której przystępuje. 

 
XXV. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI 

 
1. Wyniki pomiarów spalin. 
2. Wykaz dodatkowych prac. 
3. Druk oferty. 
4. Formularz cenowy. 
5. Oświadczenie o zgodności oferowanych urządzeń pomiarowych z: 

d) Ustawą z dnia 27 kwietna 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, Poz. 
627, z późn. zm.),  

e) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie 
wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. nr 283 poz. 
2842 z dnia 30 grudnia 2004 r.), 

f) Dyrektywą 2000/76/EC w sprawie spalarni odpadów. 
6. Oświadczenie zgodne z wymogami art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 
7. Projekt umowy. 
8. Warunki gwarancji. 
 

W sprawach nienormowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie 

Ustawa Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny. 
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Wyniki pomiarów spalin wykonanych w 2004 roku przez firmę MADEX 
 
 
 

 
Lp. 

 
Rodzaj substancji 

 
Jednostka miary 

 
Wynik pomiaru 

 
1 

 
pył 

 
kg/h 

 
0,028 

 
2 

 
SO2 

 
kg/h 

 
śladowe 

 
3 

 
NOx 

 
kg/h 

 
0,164 

 
4 

 
CO 

 
kg/h 

 
0,111 

 
5 

 
chlorowodór 

 
kg/h 

 
0,006 

 
6 

 
fluorowodór 

 
kg/h 

 
0,0029 

 
7 

 
węgiel elementarny 

 
kg/h 

 
0,023 

 
8 

 
kadm 

 
kg/h 

 
0,000019 

 
9 

 
rtęć 

 
kg/h 

 
0,000078 

 
10 

 
dioksyny 

 
ng/m3 

 
0,067 ng-TEQ/m3n 
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Wykaz dodatkowych prac: 
 
 

Lp. Zakup, wymiana lub naprawa 
1 Naprawa i regulacja palników 
2 Naprawa pogrzebacza 
3 Naprawa wymurówki 
4 Montaż siłownika klapy bypass`u wraz z przeniesieniem 
5 Naprawa wanny i elementów stacji oczyszczania spalin  
6 Dostawa i montaż pomp NW i RC w wersji kwasoodpornej 
7 Kanały spalinowe 
8 Wkład kominowy 

 
 

OCENA STANU TECHNICZNEGO SPALARNI ODPADÓW MEDYCZNYCH SP-100  
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W CHOJNICACH 

  
Ocena stanu technicznego spalarni odpadów medycznych typu SP-100 produkcji 

GPPU Gdańsk zainstalowanej w Szpitalu Specjalistycznym w Chojnicach. W dniu 
14.03.2006r. dokonano wizji lokalnej i przeglądu wszystkich urządzeń składających się na 
instalację. 
  

W spalarce należy wyremontować obydwa palniki, ze szczególnym uwzględnieniem 
części ogniowej. Palnik górny wymaga wymiany regulatora i siłownika nadmuchu. 
Dodatkowo w obydwu palnikach propozycja założenia dodatkowych rur osłonowych, które 
zwiększają żywotność tubusa narażonego na wysokie temperatury. Poza palnikami  
w spalarce należy wyremontować wymurówkę komory pirolizy, gdzie jest uszkodzony 
fragment sufitu i „gardła”, a także stwierdzono brak wymurówki i wełny żaroodpornej na 
suficie trójnika. Uszkodzony jest też pogrzebacz, gdzie właściwie jest brak jego końcówki. 
Remontu wymagają niektóre fragmenty ścian komory pirolizy. 
 W czasie wizji stwierdzono brak siłownika klapy bypass`u, a jej sterowanie odbywało 
się ręcznie. W czasie eksploatacji jest to niedopuszczalne, gdyż może spowodować 
uszkodzenia przede wszystkim stacji oczyszczania spalin. Ze względów eksploatacyjnych 
wskazane byłoby zamontowanie go z drugiej strony kanału spalinowego. 

Kocioł odzysknicowy nie wymaga żadnych napraw czy modernizacji. Natomiast stacja 
oczyszczania spalin wymaga gruntownego remontu. I tak należałoby wymienić: obudowę 
wanny i jej wkład, wkład wymiennika krzyżowego, kolumnę NW, „portki”, kolano i poduszka. 
Propozycja wymiany pomp NW i RC na wersję kwasoodporną. 

Wymianie podlegają wszystkie kanały spalinowe, a także wkład kominowy. 
 W czasie wizji lokalnej stwierdzono, że wentylator wyciągowy jest załączany ręcznie 
przez obsługę, a nie automatycznie przez falownik, który powinien go załączać oraz 
regulować jego obroty w zależności od podciśnienia na końcu termoreaktora. Wentylator 
zamontowany na instalacji jest inny niż oryginalnie (WW250 produkcji GPPU), natomiast 
silnik pozostał ten sam. 
Ponieważ zainstalowany wentylator ma większą wydajność, dla prawidłowej pracy potrzebuje 
silnik o większej mocy a tym samym falownik też musi pozostać zmieniony. Należy 
zainstalować inny wentylator, gdyż istnieje konieczność zainstalowania dodatkowego filtra,  
a tym samym zmieni wymagana wydajność i spręż i dopiero wówczas należy dobrać do tego 
silnik i falownik. 

Ponadto z urządzeń automatyki należy wymienić: termopary szt. 3. PT100 szt. 2, 
czujnik podciśnienia szt. 2. 
 
Uwaga! 
Konieczne jest przeprowadzenie wizji lokalnej w celu sprawdzenia szczegółowego zakresu 
dodatkowych prac przez Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu. 
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Oferent ......................................... 
...................................................... 
...................................................... 
NIP ................................................ 
Tel/fax .......................................... 
 

 
OFERTA 

 
Dla:  
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 

 
Nawiązując do udziału w przetargu nieograniczonym: 

1. Oferujemy wykonanie dostaw i usług objętych zamówieniem, których rodzaj jest zgodny  
z przedmiotem zamówienia wg załącznika nr 2 (Formularz asortymentowo-cenowy) do 
oferty. 

2. Cena oferowana brutto: 

 cena łączna oferty: …………….. słownie: …………………………………………………………… 

Powyższa cena zawiera podatek VAT. 
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu 

składania ofert. 
4. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach 

zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 
5. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną jej część są: 

a) Załącznik nr 1  ……………………… 
b) Załącznik nr 2 ……………………… 
c) Załącznik nr 3 ……………………… 
d) Załącznik nr 4 ……………………… 
e) Załącznik nr 5  ……………………… 
 

 
 
 
....................................................................    .......................................................................  
  miejscowość i data      podpis i pieczęć 

       uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 



Formularz cenowy Załącznik nr 4

Wyszczególnione poszczególne elementy zamówienia

Lp. Nazwa  Cena Netto  VAT% Cena Brutto Wartość Netto Wartość Brutto

1 Analizator do ciągłego pomiaru emisji 
spalin (zakup i montaż)

2 Wykonanie filtra workowego              
(zakup i montaż)

3 Wykonanie wymiennika krzyżowego      
(z montażem)

4 Wykonanie automatycznego zasypu 
odpadów (z montażem) 

-  zł                -  zł                

* doodatkowe niezbędne naprawy i dostawy wynikające z Załącznika nr 2 należy wkalkulować w cenę poszczególnych pozycji

Wartość Netto ……………...……...………………
VAT ………………..…......…...……………………
Wartość Brutto ……………….….....……………..

Słownie ………………………………………………………………… …………………………………….
………………………………………………………………………….. Pieczątka i podpis uprawnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Razem:   

16
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......................................       .................................................... 
(pieczęć firmowa)         miejscowość i data 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 
 

 Wykonawca ................................................................................................... 

oświadcza, że oferowane urządzenia pomiarowe spełniają wymagania określone 

przepisami: 

1. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, 

poz. 627, z późn. zm). 

2. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie 

wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. nr 283 

poz. 2842 z dnia 30 grudnia 2004 r.). 

3.  Dyrektywą 200/76/EC w sprawie spalarni odpadów. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
       ....................................................................  
        pieczęć i podpis uprawnionego  
        przedstawiciela Wykonawcy 
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(pieczęć firmowa) 
 

Oświadczenie 
 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja istniejącej 
spalarni odpadów medycznych Szpitala Specjalistycznego  
w Chojnicach” 
 
oświadczam, że: 

1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności związanej z wykonaniem zamówienia publicznego na 
realizację przedsięwzięcia „Modernizacja istniejącej spalarni odpadów 
medycznych Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach”, (jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień); 

2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, 
a także dysponuję 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 na 
podstawie art. 24 ust. 1 i 2. 

 

 

Zapoznałem się z warunkami przetargu i przyjmuję je bez 
zastrzeżeń. 

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

miejscowość i data      pieczęć i podpis uprawnionego 
przedstawiciela Wykonawcy 
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PROJEKT UMOWY 
 
Zawarta w dniu …………… r. w Chojnicach pomiędzy: 
…………………………………………………………………………………………………........................ 
…………………………………………………………………………………………………........................ 
reprezentowaną przez: 
…………………………………………………………………………………………………........................ 
zwaną dalej w umowie „Wykonawcą” 
a 
Szpitalem Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, ul. Leśna 10, 89-600 
Chojnice 
reprezentowanym przez: 
 
Dyrektora - Leszka Bonnę 
zwanym dalej „Zamawiającym”. 
 

§ 1 
1) Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia w dniu ………… r. 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ……………………………., 
zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U.  
z 2004 r. nr 19, poz. 177 z późn. zm.). 

2) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania modernizacji istniejącej spalarni odpadów 
medycznych Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach do końca terminu, na który 
została zawarta umowa za cenę wymienioną w formularzu cenowym złożonym przez 
Wykonawcę w trakcie postępowania określonego w ust. 1. Formularz cenowy stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3) Zamówienie obejmuje: 
a. zakup i montaż analizatora do ciągłego pomiaru emisji spalin, 
b. zakup i montaż filtra workowego, 
c. wykonanie i montaż wymiennika krzyżowego i innych elementów spalarni, 
d. wykonanie automatycznego zasypu odpadów. 

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia i zakresu prac zawarte jest w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia (wraz z załącznikami) z postępowania przetargowego, której 
postanowienia wraz z ofertą Wykonawcy stanowią integralną część umowy. 
4) Ogólną wartość zamówienia ustala się na kwotę: ………………………………… zł brutto 

Słownie złotych: ...................………………………………………………………………………..... . 
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych cena wymieniona  
w formularzu nie będzie podlegać zmianie przez okres trwania niniejszej umowy,  
z zastrzeżeniem: 

 cena jednostkowa będzie mogła ulec zmianie na skutek zmiany stawek podatkowych 
dla przedmiotu zamówienia, 

 wystąpienie o zmianę cen jednostkowych przez Wykonawcę musi odbyć się  
z wyprzedzeniem, nie później niż 14 dni przed proponowaną datą zmiany cen, 

 zmiana cen będzie obowiązywała po podpisaniu odpowiedniego aneksu przez obie 
strony. 

5) Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności dla zrealizowania 
przedmiotu umowy określonego w ust. 2 i 3. 

6) Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy wykona z zachowaniem wysokiej jakości 
użytych materiałów i zrealizowanych prac oraz dotrzyma umówionych terminów przy 
zachowaniu należytej staranności. 

§ 2 
1) Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się zgodnie z harmonogramem prac 

złożonym przez Wykonawcę w ofercie przetargowej. Harmonogram prac stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować otrzymane zamówienie w terminie 6 miesięcy 
od daty podpisania umowy. 

3) Urządzenia objęte zamówieniem Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby 
Zamawiającego na swój koszt i ryzyko.  
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§ 3 
1) Wykonawca odpowiada za rodzaj i jakość dostarczanych urządzeń oraz wykonywanych 

prac będących przedmiotem umowy. 
2) Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancję na wykonany przedmiot umowy, w tym 

na dostarczane urządzenia, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ – Warunki gwarancji, 
stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

3) Obowiązki stron w związku z zawarciem umowy o gwarancję regulują przepisy Kodeksu 
cywilnego (art. 577 i nast. K.c.). Okres rękojmii kończy się po upływie 1 miesiąca od 
upływu terminu gwarancji. 

4) Bieg terminu obowiązywania gwarancji rozpoczyna się od dnia potwierdzenia przez 
Zamawiającego odbioru zrealizowanego przedmiotu umowy na podstawie protokołu 
zdawczo-odbiorczego sporządzonego i podpisanego przez uprawnionych przedstawicieli 
stron. 

5) Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemnie wykonanie przedmiotu umowy i gotowość 
do odbioru. Na odbiór Wykonawca przygotowuje wszystkie dokumenty wymienione  
w SIWZ.  

6) Zamawiający przystąpi do czynności odbioru w terminie 14 dni od daty zgłoszenia 
gotowości do odbioru przez Wykonawcę. 

7) Do czasu protokolarnego odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego ryzyko 
przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy obciąża Wykonawcę.  

8) Wykonawca oświadcza, że:  
a. zainstalowany sprzęt wymieniony w § 1 ust. 3 jest sprawny technicznie i niewadliwy, 
b. zmodernizowana spalarnia odpadów zostaje przekazana Zamawiającemu  

w należytym stanie, tj. umożliwiającym Zamawiającemu bezusterkowe używanie; 
 

§ 4 
1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy za realizację zamówienia będącego przedmiotem 

umowy cenę odpowiadającą całkowitej wartości tego zamówienia określoną w § 1 ust. 4. 
Cena ta zawiera podatek od towarów i usług. 

2) Zapłata za dostawę, o której mowa w ust. 1, nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany  
w fakturze, po potwierdzeniu przez Zamawiającego odbioru zrealizowanego przedmiotu 
umowy, o którym mowa w § 3 i dostarczeniu Zamawiającemu faktury, w terminie ........ 
dni od otrzymania środków finansowych z dotacji zewnętrznych. 

3) W treści faktury należy powołać się na numer niniejszej umowy. 
4) Strony oświadczają, że są podatnikami podatku od towarów i usług i że w związku z tym 

zostały im nadane następujące numery identyfikacji podatkowej: 
 Zamawiającemu: 555-17-83-839, 
 Wykonawcy: …………………… . 

5) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu osoby 
upoważnionej do odbioru. 

§ 5 
1) W przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje zamówienia w terminach wskazanych  

w § 2 ust. 2, wówczas Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
0,1% (jedną dziesiątą procent) wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki  
w wykonaniu przedmiotu umowy. 

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% (pięć procent) 
ogólnej wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 1 ust. 4, jeżeli z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający odstąpi od umowy przed upływem 
terminu, na który umowa została zawarta.  

3) Z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% (pięć procent) ogólnej wartości przedmiotu 
umowy, o której mowa w § 1 ust. 4 w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od 
umowy z powodu udokumentowanych okoliczności, które uniemożliwiają wykonanie 
Wykonawcy umowy, a za których powstanie ponosi odpowiedzialność Zamawiający. 

4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w usunięciu wad 
stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmii i gwarancji w wysokości 0,1% za 
każdy dzień zwłoki liczony od bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na 
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usunięcie wady. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, Zamawiający ma prawo 
zlecić usunięcie wad osobie trzeciej i obciążyć Wykonawcę poniesionymi kosztami. 

5) Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony 
mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

§ 6 
1) Poza przypadkiem, o którym mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku gdy: 
a) zostanie ogłoszona przez odpowiednie organy upadłość lub likwidacja 

przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
b) przeciwko Wykonawcy toczy się postępowanie egzekucyjne, w wyniku którego zajęto 

taką część majątku lub takie rzeczy należące do Wykonawcy, że nie jest możliwe 
dalsze wykonywanie przez Dostawcę wykonanie niniejszej umowy, 

c) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn, 
d) Wykonawca pomimo dwukrotnego wezwania do wykonania przedmiotu umowy  

w terminach wskazanych w § 2 ust. 2, opóźnia się z wykonaniem tak dalece, że nie 
będzie możliwe wykonanie przedmiotu umowy w terminie właściwym. 

e) zobowiązania Zamawiającego przejdą na mocy decyzji odpowiedniego organu na 
organ założycielski Zamawiającego. 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający bez podania 
przyczyn odmawia odbioru zrealizowanego przedmiotu zamówienia. 

3) Odstąpienia dokonuje się na piśmie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. 
Termin odstąpienia wynosi 14 dni i biegnie od daty pokwitowania odbioru listu 
zawierającego oświadczenie jednej ze stron o odstąpieniu od umowy. 

§ 7 
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości wykonywanych usług zgodnie  

z postanowieniami niniejszej umowy. 
2) W imieniu zamawiającego kontroli dokonywać będą upoważnione osoby legitymujące się 

pisemnym upoważnieniem do kontroli. 
§ 8 

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających  
z niniejszej umowy. 

§ 9 
1) Umowa niniejsza obowiązuje od dnia ………… do dnia ………… . 
2) Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 
3) Załączniki wymienione w niniejszej umowie stanowią jej integralną część. 

§ 10 
1) Strony zobowiązują się załatwiać spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy 

polubownie w drodze negocjacji. W wypadku, gdy strony nie osiągną porozumienia  
w ciągu jednego miesiąca od wystąpienia spornej okoliczności, wówczas każda ze stron 
może poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla 
siedziby Zamawiającego. 

2) Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że 
konieczność wprowadzania takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego. 

3) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  
o tych okolicznościach. 

4) Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
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Wymagania gwarancyjne: 
 
 
 
 
W poniższej tabeli przedstawione zostały minimalne wymagania gwarancyjne dla 
poszczególnych części zamówienia: 
 
 
 
 

Lp. Nazwa 
Wymagany 

czas trwania 
gwarancji w 
miesiącach 

Oferowany 
czas trwania 
gwarancji w 
miesiącach 

1 Analizator do ciągłego pomiaru emisji 
spalin 24  

2 Filtr workowy 24  
3 Wymiennik krzyżowy 12  
4 Automatyczny zasyp odpadów 24  

 
 
Dodatkowe informacje dotyczące serwisu gwarancyjnego: 
……………..............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.....................................     .................................................. 
miejscowość i data      pieczątka i podpis uprawnionego 
        przedstawiciela Wykonawcy 


