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OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE ART. 70(1) – 70(5) KODEKSU CYWILNEGO 

na wykonanie projektu budowlanego inwestycji pn. 

 „Budowa instalacji do odzysku odpadów innych niż niebezpieczne w Pużycach” 

1. WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA 

Powyżej 30.000 €. 

2. RODZAJ ZAMÓWIENIA 

Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. 

3. DATA OGŁOSZENIA  

11 grudnia 2015 r. 

4. ZAMAWIAJĄCY 

Eco4r Sp. z o. o. w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 1, lok 1508, 80-855 Gdańsk, tel.: 0048 608 038 630, 

email: przetargi@eco4r.pl, adres strony internetowej: www.eco4r.pl; osoba upoważniona ze strony 

Zamawiającego: Mariusz Karszny, tel.: 0048 608 038 630, email: przetargi@eco4r.pl; adres pod jakim 

można uzyskać dokumenty przetargowe: przetargi@eco4r.pl 

5. PRZEDMIOT PRZETARGU I UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTÓW PRZETARGOWYCH 

1. Przygotowanie projektów budowlanych inwestycji pn. „Budowa instalacji do odzysku odpadów 

innych niż niebezpieczne w Pużycach” oraz świadczenie usług nadzoru autorskiego, jak również 

wszelkie inne usługi lub czynności niewymienione wprost w umowie, niezbędne w celu 

zapewnienia sprawnego, profesjonalnego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

Przedmiotem zamówienia jest również dokonywanie wszelkich poprawek i uzupełnień w 

wykonanym przez Wykonawcę projekcie budowlanym, aż do uzyskania przez Zamawiającego 

prawomocnego pozwolenia na budowę.  

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 

a. Opracowanie projektu budowlanego dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu 

użytkowania istniejących obiektów budowlanych po dawnym PGR, zlokalizowanych na 

działkach gruntu nr 102 oraz 104/3 w obrębie geodezyjnym Pużyce w Gminie Łęczyce w 

powiecie wejherowskim w Województwie Pomorskim, na sortownię z kompostownią 

odpadów innych niż niebezpieczne i uzyskanie pozwolenia na budowę dla powyższego 

zamierzenia. Projekt budowlany powinien zawierać: 

i. ekspertyzę techniczną istniejących obiektów i instalacji wykonaną z 

uwzględnieniem możliwości dokonania zmiany sposobu użytkowania, 

ii. projekt technologiczny zakładu, 

iii. projekty architektoniczno-budowlane poszczególnych obiektów, 
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iv. projekt branży sanitarnej, 

v. projekt branży elektrycznej, 

vi. projekt zagospodarowania terenu, 

vii. projekty sieci sanitarnych i elektrycznych, 

viii. przedmiar robót, 

ix. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

x. kosztorys inwestorski, 

xi. badania geotechniczne gruntu. 

b. Opracowanie projektu budowlanego przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów 

budowlanych określonych w pkt a. powyżej oraz uzyskanie pozwolenia na zmianę 

pozwolenia na budowę wydanego dla etapu jak w pkt a. powyżej. Projekt budowlany 

powinien zawierać: 

i. ekspertyzę techniczną istniejących obiektów i instalacji wykonaną z 

uwzględnieniem możliwości dokonania przebudowy, nadbudowy i rozbudowy 

obiektów określonych w pkt a. powyżej, 

ii. projekt technologiczny zakładu, 

iii. projekty architektoniczno-budowlane poszczególnych obiektów, 

iv. projekt branży sanitarnej, 

v. projekt branży elektrycznej, 

vi. projekt zagospodarowania terenu, 

vii. projekty sieci sanitarnych i elektrycznych, 

viii. przedmiar robót, 

ix. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

x. kosztorys inwestorski, 

xi. badania geotechniczne gruntu. 

c. Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; 

d. Współdziałanie z Zamawiającym przy pozyskiwaniu ostatecznego pozwolenia na budowę, 

w taki zakresie w jakim organ administracyjny wymagał będzie od projektanta 

stosownych uzupełnień i wyjaśnień; 

e. Świadczenie usług nadzoru autorskiego. 
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3. Wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich, praw zależnych i prawa własności 

nośników, na których zostanie utrwalona dokumentacja, stanowiąca przedmiot zamówienia, 

objęte jest w całości wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu Zamówienia, na zasadach 

przewidzianych w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert zawierających warunek zapłaty na rzecz 

Wykonawcy przez Zamawiającego zaliczki lub zadatku. 

5. Wszelkie dokumenty przetargowe, w tym dostępne mapy i inwentaryzacje są niezwłocznie 

udostępniane na pisemną, e-mailową prośbę Uczestnika wysłaną na adres przetargi@eco4r.pl.  

6. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Zamówienie zostanie wykonane do dnia 30 kwietnia 2016 r., z wyłączeniem nadzoru autorskiego 

Projektanta. 

7. FORMALNE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się samodzielnie osoba fizyczna, osoba prawna lub 

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zainteresowane złożeniem oferty 

w postępowaniu, które spełniają poniższe warunki podmiotowe, finansowe i techniczne udziału 

w przetargu. Uczestnikiem może być konsorcjum wcześniej wymienionych podmiotów. 

2. Uczestnik musi posiadać uprawnienia wymagane przez przepisy prawa do wykonania 

Zamówienia i na potwierdzenie tego warunku składa: 

a. odpowiedni odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawiony nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem składania ofert, 

b. oświadczenie o posiadaniu niezbędnych uprawnień wymaganych przez przepisy prawa 

do wykonywania Zamówienia, tj. o dysponowaniu co najmniej dwoma osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia, tj. projektantami, którzy będą realizowali przedmiot 

Zamówienia, posiadającymi uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej i odpowiednich branż, należącymi do właściwej izby 

samorządu zawodowego;  

3. Uczestnik musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej należyte 

wykonanie przedmiotu Zamówienia oraz musi posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 

750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Na potwierdzenie tych warunków uczestnik 

składa odpowiednie oświadczenie o treści wskazanej wyżej oraz kopię polisy ubezpieczeniowej. 

4. Uczestnik musi posiadać wymaganą wiedzę i doświadczenie oraz osoby zdolne do wykonania 

Zamówienia, na potwierdzenie powyższego składa oświadczenie, iż w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie, wykonał samodzielnie, pełniąc funkcję projektanta, minimum [2] (dwa) zlecenia 

obejmujące przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej (projektu budowlanego) oraz 
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świadczenie usługi nadzoru autorskiego dla obiektów budowlanych, dla inwestycji o wartości 

kosztorysowej minimum 500.000 (pięciuset tysięcy) złotych netto. Dodatkowo Uczestnik składa 

wykaz wykonanych zleceń z podaniem wartości inwestycji, ich przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów, na rzecz których usługi były wykonywane. Na żądanie Zamawiającego Uczestnik 

przedłoży dowody, że zlecenia zostały wykonane należycie. 

8. KRYTERIA WYBORU OFERT 

Cena - maksymalnie 60 pkt, 

Doświadczenie - maksymalnie 20 pkt,  

Termin wykonania zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że termin ten nie może być późniejszy niż 30 

kwietnia 2015 r. – maksymalnie 20 pkt. 

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERT Ą 

90 dni od dnia otwarcia ofert. 

10. TERMIN, MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT 

1. Termin składania ofert upływa 28 grudnia 2015 r. o godzinie 17.00. 

2. Ofert należy złożyć w miejscu, w formie i w sposób określone w pkt IV i V Warunków Udziału w 

Postępowaniu. 

3. Termin i miejsce otwarcia ofert określają postanowienia Warunków Udziału w Postępowaniu. 

11. ZAWARCIE UMOWY 

Zawarcie umowy nastąpi najwcześniej po upływie 2 dni od dnia przekazania zawiadomienia o 

wyborze najkorzystniejszej oferty. 

12. INNE INFORMACJE 

1. W momencie wszczęcia procedury przetargowej zamówienie nie dotyczy projektu 

finansowanego ze środków publicznych lub UE. Zamawiający nie wyklucza, że zamówienie 

otrzyma takie współfinansowanie w przyszłości. 

2. Eco4r Sp. z o. o. nie jest zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz.U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), w związku z 

czym do Przetargu nie stosuje się przepisów powyższej ustawy. 
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WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

PRZETARG ORGANIZOWANY W TRYBIE ART. 70(1) – 70(5) KODEKSU CYWILNEGO 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Zamawiającym jest eco4r Sp. z o. o. w Gdańsku (80-855), ul. Wały Piastowskie 1, lok 1508, adres 

e-mail: przetargi@eco4r.pl, http://www.eco4r.pl, NIP: 583-31-87-812; Regon: 362856083. 

2. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Mariusz Karszny, Prezes Zarządu (+48)  

608 038 630, adres email: przetargi@eco4r.pl. 

3. Postępowanie prowadzone jest przy zastosowaniu przepisów dotyczących udzielania przetargu w 

trybie art. 70(1) – 70(5) Kodeksu cywilnego. 

4. W wyniku postępowania Zamawiający zamierza wyłonić jednego Wykonawcę, z którym zawrze 

umowę w przedmiocie realizacji zamówienia. 

5. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca 

osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w 

ogłoszeniu o przetargu, specyfikacji technicznej oraz w niniejszych warunkach udziału w 

postępowaniu. 

6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

7. Dopuszcza się pisemny, w tym elektroniczny oraz telefoniczny kontakt z Zamawiającym, przy 

czym formalnej ocenie podlegać będą tylko dokumenty złożone w formie pisemnej lub 

elektronicznej w terminie przewidzianym w ogłoszeniu o przetargu. Wszelką korespondencję do 

Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres wskazany w 

pkt. I.1 niniejszych warunków udziału w postępowaniu. 

8. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazywane przez strony za 

pomocą faksu lub poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub przesyłek kurierskich. 

9. Oświadczenia wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane do Zamawiającego za pomocą 

faksu lub poczty elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do 

Zamawiającego na adres podany w pkt I.1 niniejszych warunków, przed upływem wymaganego 

terminu.  

II. INFORMACJE NA TEMAT PRZEDMIOTU PRZETARGU 

1. Przedmiotem przetargu został wskazany w pkt. 5 ogłoszenia o przetargu. 

2. Termin realizacji zamówienia został wskazany w pkt. 6 ogłoszenia o przetargu. 

3. Zamawiający nie dopuszcza wydłużenie terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt III.4 poniżej. 

III. FORMALNE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Formalne warunki udziału w postępowaniu zawarto w pkt. 7 ogłoszenia o przetargu. 



6 

 

2. Kryteria wyboru ofert zawarto w pkt. 8 ogłoszenia o przetargu. 

3. Termin związania ofertą zawarto w pkt. 9 ogłoszenia o przetargu. 

4. Wykonawcy mają prawo składania zapytań i żądania wyjaśnień dotyczących treści ogłoszenia. 

Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców dotyczące treści ogłoszenia w formie 

odpowiedzi indywidualnie skierowanej do Wykonawcy lub w formie publikacji pytania i 

odpowiedzi na pytanie. Publikując pytanie, Zamawiający nie ujawnia danych Wykonawców. W 

przypadku napływu znacznej liczby zapytań, Zamawiający może wydłużyć termin składania ofert 

najpóźniej na jeden dzień przed upływem składania ofert, chyba że pytania w znacznej liczbie 

napłyną do Zamawiającego w terminie krótszym niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert 

– w takiej sytuacji publikacja informacji o wydłużeniu terminu składania ofert następuje 

niezwłocznie. 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 

2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, papierowej i elektronicznej. 

3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, a w 

przypadku przesyłania ofert w formie elektronicznej, nadawcą wiadomości zawierającej ofertę 

musi być przedstawiciel Wykonawcy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wysłanie 

przez  Wykonawcę oferty w formie elektronicznej niezaakceptowanej przez upoważnione osoby. 

Taka oferta nie jest wiążąca dla Zamawiającego. 

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

5. Złożone oferty muszą odpowiadać wymogom formalnym wskazanym w ogłoszeniu o przetargu 

oraz niniejszych warunkach, a także wymogom technicznym wskazanym w ogłoszeniu o 

przetargu oraz specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik do ogłoszenia o przetargu. 

6. Forma graficzna oferty jest dowolna pod warunkiem, że Wykonawca zawrze w ofercie wszystkie 

wymagane elementy, w tym w szczególności: nazwę i adres Wykonawcy, ofertę odpowiadającą 

pod względem merytorycznym i technicznym treści zamówienia z podaniem dodatkowych 

informacji, jeżeli ich przekazanie jest wymagane przez Zamawiającego, cenę oraz inne warunki 

wykonania zamówienia (jeśli dotyczy). 

7. Jeżeli Zamawiający żąda przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie 

określonych kryteriów lub posiadania stosownych kwalifikacji i doświadczenia, Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć wymagane dokumenty. 

8. Złożona oferta musi być przejrzysta i czytelna.  

9. W przypadku ofert złożonych w formie papierowej należy ponumerować strony oferty oraz 

połączyć w sposób trwały wszystkich kart oferty. W przypadku ofert składanych w wersji 

elektronicznej należy złożyć  ofertę w jednym pliku w formacie PDF. 
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10. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane przez Wynajmującego oświadczenia, dokumenty, 

o których mowa w pkt. 7 ogłoszenia o przetargu. 

11. Oferta powinna się składać z: a) oferty właściwej zawierającej wszystkie elementy wymagane w 

ogłoszeniu o przetargu oraz niniejszych warunkach udziału w postępowaniu, czyniącej ponadto 

zadość wymogom wskazanym w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik do ogłoszenia o 

przetargu, b) wymaganych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 7 ogłoszenia o 

przetargu, c) dodatkowych dokumentów, które zdaniem Wykonawcy będą pomocne przy ocenie 

oferty. Na żądanie Zamawiającego i w podanym przez niego rozsądnym terminie Wykonawca 

obowiązany jest złożyć wyjaśnienia co do treści oferty i/lub uzupełnić ofertę o dodatkowe 

dokumenty. 

V. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć pod adresem wskazanym w pkt. I.1 niniejszych warunków udziału w 

postępowaniu. 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w pkt. 10.1 ogłoszenia o 

przetargu. 

3. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Zamawiającego potwierdzoną przez 

pracownika przyjmującego lub moment wpływu e-mail z ofertą do sieci informatycznej eco4r Sp. 

z o. o. 

4. Oferta złożona po terminie lub oferta niespełniająca kryteriów formalnych bądź merytorycznych 

(technicznych) zostanie pozostawiona bez dalszego rozpatrzenia i nie będzie zwrócona 

Wykonawcy. W takim wypadku Zamawiający informuje Wykonawcę o powyższym fakcie. 

5. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty zostanie zamieszczony na stronie internetowej 

Zamawiającego w terminie do siedmiu dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

6. Dalsze czynności Zamawiającego odbywają się zgodnie z wewnętrznymi procedurami 

Zamawiającego, w oparciu o warunki udziału w postępowaniu i kryteria wyboru ofert wskazane 

w ogłoszeniu o przetargu. 

VI. WYBÓR OFERENTA I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosował będzie tylko i wyłącznie zasady opisane 

w niniejszych warunków udziału w postępowaniu, w pełni respektując zapisy ogłoszenia o 

przetargu. 

2. Po upływie terminu składania ofert, Zamawiający informuje na swojej stronie internetowej o 

zamknięciu postępowania. 

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia 

Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano. 
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4. Umowa z Wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą zostanie zawarta w 

terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. W przypadku, gdy w odpowiedzi na ogłoszenie do Zamawiającego wpłynie tylko jedna oferta 

spełniająca wymogi zawarte w ogłoszeniu, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, 

który złożył ofertę lub unieważnić postępowanie. 

6. Na każdym etapie postępowania Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie. O 

unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, 

którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert, a w przypadku unieważnienia postępowania po upływie 

terminu składania ofert – tych, którzy złożyli oferty. 

7. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany danych zawartych w specyfikacji technicznej lub 

ogłoszeniu o przetargu w przypadku wykrycia w trakcie postępowania przetargowego błędu w 

opisie przedmiotu zamówienia lub specyfikacji technicznej. Zamawiający niezwłocznie umieści 

decyzję o zmianie parametrów zamówienia wraz z jej uzasadnieniem na swojej stronie 

internetowej oraz roześle taką informację do wszystkich podmiotów, które do momentu jej 

opublikowania prosiły o przesłanie specyfikacji technicznej lub nadesłały pytania dotyczące 

zamówienia. 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszych warunkach udziału w postępowaniu mają 

zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Eco4r Sp. z o. o. nie jest zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz.U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), w związku z 

czym do Przetargu nie stosuje się przepisów powyższej ustawy. 


