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NAZWA ZAMÓWIENIA:
SUKCESYWNY ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE
KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH 19 08 05
Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BOJSZOWACH

Oznaczenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV:

90513700 – 3 – usługi transportu osadów
90513800 – 4 –usługi obróbki osadów
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Bojszowy, dnia 16.12.2019 r.

I. Nazwa i adres zamawiającego
Zamawiającym jest:

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.
Ul. Świętego Jana 52
43-220 Bojszowy
Tel. (32) 218 91 77
Faks: (32) 218 91 77
Email: oczyszczalnia@gpk.net.pl
ttp://www.gpkbojszowy.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 1843), zwaną w dalszej części „ustawą ” , w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie w art.11 ust.8 ustawy.
W postępowaniu Zamawiający korzysta z tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art.24aa
ustawy.
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III. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie
oczyszczalni ścieków w Bojszowach, 43-220, przy ul. Gościnnej.

osadów ściekowych 190805 z

Łączna ilość wytwarzanych w okresie roku osadów ściekowych po odwodnieniu na prasie taśmowej
wynosi: ok. 1000 ton rocznie / odbiór średnio 2 razy w tygodniu po ok.10 ton osadu. Zawartość suchej
masy w osadzie wynosi ok.12% (osad odwodniony na prasie taśmowej). Wyniki ostatniej analizy osadu
stanowią załącznik do niniejszego OPZ.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest odbiór, transport i zagospodarowanie osadów
ściekowych w okresie od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2020 r.
Szacowana ilość osadu do odbioru i zagospodarowania w tym okresie – 600 ton
Zamawiający nie dopuszcza jako sposobu zagospodarowania osadów metody R10
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podstawił kontener o pojemności ok.10 T (KP10) do odbioru
osadu 2 razy w tygodniu, w oczyszczalni ścieków w Bojszowach przy ul. Gościnnej. Wykonawca może
podstawiać kontenery nieco większe, jeśli będzie to technicznie wykonalne – na odpowiedzialność
Wykonawcy. Zamawiający zwraca uwagę, że warunki w miejscu podstawienia kontenera i jego otoczenie
ograniczają manewrowanie dużymi pojazdami i kontenerami. Zmiana położenia taśmociągu do osadów
nie jest możliwa. Dokładna data podstawienia kontenera uzgadniana będzie każdorazowo pomiędzy
osobami wskazanymi przez strony umowy do kontaktu w tej sprawie. Kontener musi być szczelny oraz
pusty (pozbawiony resztek starych osadów lub innych odpadów). Odbiór kontenera musi nastąpić w ciągu
48 godzin od zgłoszenia takiej potrzeby przez zamawiającego. Wymiana kontenera na pusty musi
przebiegać płynnie – pusty kontener musi zostać podstawiony za pełny odebrany (zamawiający nie
dysponuje możliwością magazynowania osadu – jego odwadnianie i odbiór muszą następować na
bieżąco)
Osad jest ładowany do kontenera przy pomocy taśmociągu na bieżąco podczas procesu
odwadniania/prasowania, dlatego wymagana jest bieżąca wymiana kontenera. Po każdorazowym odbiorze
partii osadów i dostarczeniu jej do miejsca przetwarzania, Wykonawca zapewnia ważenie osadów na
wadze legalizowanej. Masę należy podać w tonach z dokładnością 4 miejsc po przecinku. Wytwórca
odpadów-Zamawiający wystawiać będzie karty przekazania odpadu zgodnie z obowiązującymi
przepisami (w systemie BDO).
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Z chwilą odbioru osadu Wykonawca przejmuje całkowitą odpowiedzialność za zagospodarowanie osadu
zgodnie z art. 27 ust.3 ustawy o odpadach. Zamawiający wymaga bezwzględnie, aby oferowany sposób
zagospodarowania osadów ściekowych był zgodny z przepisami obowiązującymi, w szczególności z
ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.[Dz.U. z 2019, poz.701.] oraz odnośnymi przepisami
wykonawczymi dotyczącymi osadów ściekowych o kodzie 19 08 05.
Wykonawca musi wykazać poprzez przedstawienie posiadanych decyzji administracyjnych, iż jest
uprawniony do transportu i gospodarowania osadami ściekowymi. W przypadku, gdy Wykonawca sam
nie posiada decyzji w zakresie transportu / gospodarowania odpadami, zobowiązany jest wykazać, iż inne
uprawnione podmioty zobowiązują się do przyjęcia tych odpadów od Wykonawcy i ich
zagospodarowania
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz że posiadają aktualne decyzje
administracyjne w tym zakresie.
Zamawiający zastrzega, iż rozliczenie usługi następować będzie według rzeczywistej ilości
odebranych i zagospodarowanych osadów ściekowych, w systemie miesięcznym (po zakończeniu
każdego miesiąca kalendarzowego). Ważenie może odbywać się na wadze samochodowej legalizowanej
lub jeśli ważenie w taki sposób nie będzie możliwe lub uzasadnione technicznie lub ekonomicznie lub
organizacyjnie, określenie ilości odebranych odpadów nastąpi poprzez zważenie w zakładzie /instalacji
zagospodarowania odpadów. Karta przekazania odpadu wystawiana będzie przez Zamawiającego
zgodnie z obowiązującymi przepisami – w systemie BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach
oraz o gospodarowaniu odpadami utworzona na podstawie ustawy o odpadach).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kwestionowania ilości odebranych osadów, jeżeli będą one w
jego ocenie niezgodne ze stanem faktycznym.
Odbiór kontenerów będzie możliwy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 20.00.
Wykonawca przed złożeniem oferty powinien zapoznać się z uwarunkowaniami lokalizacyjnymi
oczyszczalni w Bojszowach oraz infrastrukturą na obiekcie.

IV. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia (świadczenia usługi) od dnia podpisania umowy do dnia 31 sierpnia
2020 roku.
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V. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1 nie podlegają wykluczeniu
1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania:
a) uprawnienia do prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów ze wskazaniem kodu odpadu
190805, wydane w oparciu o art.233 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. [Dz.U. 2019 po.701].
b) uprawnienia do prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów, ze wskazaniem kodu
odpadu 190805, wydane w oparciu o art.233 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. [Dz.U. 2019
po.701].
2) posiadania wiedzy i doświadczenia:
a) Wykaz zrealizowanych należycie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 2 usług tożsamych z
zakresem przedmiotu zamówienia (polegających na transporcie i zagospodarowaniu co najmniej 500 ton
osadów ściekowych 190805 w okresie kolejnych 12 miesięcy, z podaniem miejsca i daty wykonania
usługi, rodzaju i wartości usługi oraz dokument potwierdzający, że usługa została wykonana należycie
(np. referencje, protokół odbioru robót) – zał. 6 do Specyfikacji.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez 2 lub więcej Wykonawców, ocenione zostanie
spełnienie warunków udziału w postępowaniu łącznie.
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
a) opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia –
wymagana jest polisa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie
mniejszą niż 100 000,00 zł.
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4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
a) Oświadczenie o posiadanym potencjale technicznym do wykonania zamówienia – Zamawiający
wymaga , aby Wykonawca dysponował co najmniej 1 pojazdem przystosowanym do odbierania osadu na
zasadach i w warunkach określonych w Specyfikacji (zał. 7 do Specyfikacji). Wykonawca powinien
dysponować potencjałem technicznym do wykonania zamówienia samodzielnie lub przedstawić pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia mu potencjału technicznego. W takiej sytuacji
Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu że będzie dysponował zasobami niezbędnymi
do wykonania zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (zał. 8b do
Specyfikacji ) do oddania mu do dyspozycji zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia .
b) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia –Zamawiający wymaga
przedstawienia wykazu osób które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za koordynację usługi wraz z oświadczeniem, że osoby uczestniczące w wykonaniu
zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeśli prawo nakłada obowiązek ich posiadania – zał. 8 i 8a
– co najmniej jedna osoba odpowiedzialna za koordynację usługi ze strony Wykonawcy, oraz co najmniej
1 osoba uprawniona do kierowania pojazdami, którymi transportowany będzie osad ściekowy (kierowca).
2. W celu potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych warunków Wykonawca dołączy do oferty
oświadczenia wymienione w punkcie VI Specyfikacji – z zastosowaniem dyspozycji art.24 aa ust.1
ustawy (procedura odwrócona).
3. Poza podstawowymi wykluczeniami, określonymi w art.24 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający nie
przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art.24 ust.5 ustawy Pzp.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku
podstaw do wykluczenia.
Zgodnie z dyspozycją art.24aa ust.1 ustawy, Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw
dokona oceny ofert , a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1. Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i
niepodleganiu wykluczeniu z postepowania, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzory przedmiotowych oświadczeń
stanowią załączniki nr 2 i nr 2a do SIWZ.
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a) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o których
mowa w pkt.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te
mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w
zakresie , w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia.
b) jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia zlecić podwykonawcom, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o
podwykonawcach w oświadczeniu , o którym mowa w pkt.1.
2. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o
której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp, przekażę Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 ustawy Pzp.
Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia, może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego
przedmiotowe oświadczenia składa osobno każdy z Wykonawców.

zamówienia,

Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zostanie wezwany do
złożenia następujących oświadczeń i dokumentów, aktualnych na dzień złożenia oferty:
4.1. Uprawnienia / Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów ze
wskazaniem kodu odpadu 190805, wydane w oparciu o art.233 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia
2012 r. [Dz.U. 2019 po.701 z późn.zm].
4.2. Uprawnienia / Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów, ze
wskazaniem kodu odpadu 190805, wydane w oparciu o art.233 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia
2012 r. [Dz.U. 2019 po.701 z późn.zm].
4.3. Wykaz zrealizowanych należycie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 2 usług tożsamych z
zakresem przedmiotu zamówienia (polegających na transporcie i zagospodarowaniu co najmniej 500 ton
osadów ściekowych 190805 w okresie kolejnych 12 miesięcy, z podaniem miejsca i daty wykonania
usługi, rodzaju i wartości usługi oraz dokument potwierdzający, że usługa została wykonana należycie
(np. referencje, protokół odbioru robót) – zał. 6 do Specyfikacji.

Strona | 7

Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych 19 08 05
z oczyszczalni ścieków w Bojszowach.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez 2 lub więcej Wykonawców, ocenione zostanie
spełnienie warunków udziału w postępowaniu łącznie.
4.4. Oświadczenie o posiadanym potencjale technicznym do wykonania zamówienia – Zamawiający
wymaga , aby Wykonawca dysponował co najmniej 1 pojazdem przystosowanym do odbierania osadu na
zasadach i w warunkach określonych w Specyfikacji (zał. 7 do Specyfikacji). Wykonawca powinien
dysponować potencjałem technicznym do wykonania zamówienia samodzielnie lub przedstawić pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia mu potencjału technicznego. W takiej sytuacji
Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu że będzie dysponował zasobami niezbędnymi
do wykonania zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (zał. 8b do
Specyfikacji ) do oddania mu do dyspozycji zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia .
Zamawiający dopuszcza możliwość udziału podwykonawcy w realizacji przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne w okresie obowiązywania umowy o
zamówienie publiczne decyzje i pozwolenia udzielone podwykonawcy, które warunkują prawidłową
realizację umowy. W przypadku udziału podwykonawcy należy wypełnić załącznik 8c i dołączyć do
oferty.
4.5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia –Zamawiający wymaga
przedstawienia wykazu osób które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za koordynację usługi wraz z oświadczeniem, że osoby uczestniczące w wykonaniu
zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeśli prawo nakłada obowiązek ich posiadania – zał. 8 i
8a. (co najmniej 1 osoba odpowiedzialna za koordynację usługi ze strony Wykonawcy, co najmniej 1
osoba posiadająca uprawnienia do kierowania pojazdami, którymi transportowany będzie osad ściekowy)
4.6. Wymagana sytuacja ekonomiczna – Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów:
a) opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia –
wymagana jest polisa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie
mniejszą niż 100 000,00 zł.
Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę. W przypadku dokumentów – pełnomocnictwa lub umowy podmiotów występujących
wspólnie, Wykonawcy muszą dołączyć do oferty oryginał lub kopie tych dokumentów poświadczone za
zgodność z oryginałem przez notariusza.
5.Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający
ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania, którego dotyczy, wykonawców
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ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego
umocowania, a także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie
zamówienia lub nienależyte wykonanie zamówienia, podpisany przez wszystkich wykonawców
ubiegających się wspólnie o zamówienie. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do
składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze. Dokument ustanawiający pełnomocnika
należy przedstawić w formie oryginału. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą
wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.
Dopuszcza się wyłącznie dokumenty sporządzone w języku polskim.
Zgodnie z dyspozycjami określonymi w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, jeżeli Wykonawca nie złożył
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Ponadto zgodnie z dyspozycjami określonymi w art. 26 ust. 3a ustawy PZP, jeżeli Wykonawca nie złożył
wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Jeżeli wybrana zostanie oferta Wykonawców
występujących wspólnie, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z
wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów. Wskazanie
osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
1. Postępowanie prowadzi się w języku polskim.
2. Postepowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie lub elektronicznie (na adres siedziby zamawiającego, fax-em, e-mailem wskazanymi w
niniejszym SIWZ)

Strona | 9

Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych 19 08 05
z oczyszczalni ścieków w Bojszowach.

- korespondencja pisemna lub przekazanie dokumentów osobiście :
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.
Ul. Świętego Jana 52, 43-220 Bojszowy
(w godzinach urzędowania)
- e-mail do korespondencji: oczyszczalnia@gpk.net.pl
- fax do korespondencji: 32/218 91 77
4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie
drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami są:
Ewa Kwolik – kierownik ds. ochrony środowiska tel. 661 939 608, e-mail oczyszczalnia@gpk.net.pl
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2
dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji
warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia , w którym
upłynęła połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom , którym przekazał
Specyfikację warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, , a jeżeli specyfikacja
zamieszczona jest na stronie internetowej, zamieszcza zapytania z wyjaśnieniami na tej stronie.
8. Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości i
pytań dotyczących treści specyfikacji warunków zamówienia.
9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed terminem składania
ofert zmodyfikować treść specyfikacji warunków zamówienia. Dokonaną modyfikację
Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację
warunków zamówienia, a jeśli specyfikacja została udostępniona na stronie internetowej ,
zamieszcza modyfikację na tej stronie.
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10. Zamawiający przedłuży termin składania ofert jeżeli w wyniku modyfikacji treści Specyfikacji
warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O
przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którym przekazano Specyfikację warunków zamówienia, a jeśli specyfikacja
została udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza informację o przedłużeniu terminu
składania ofert także na tej stronie.

VIII. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

IX. Termin związania ofertą.
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. 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 niż 60 dni.

X. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania
oferty w postaci elektronicznej.
3. Oferty należy składać w sposób zapewniający ich nienaruszalność, w nieprzejrzystej i zamkniętej
kopercie lub opakowaniu.
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany dostarczyć niżej
wymienione dokumenty i oświadczenia:
a) Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY – wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do
SIWZ
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b) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy PZP dotyczące
przesłanek wykluczenia z postępowania – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do
SIWZ
c) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 2a do SIWZ
d) Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych
art.13 lub art.14 RODO – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ

w

e) Stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo
reprezentowania Wykonawcy i zawarcia umowy, jeśli osoba/y reprezentująca/e Wykonawcę
w postępowaniu nie jest/są wskazane do jego reprezentacji we właściwym rejestrze.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę na Formularzu
Ofertowym Wykonawcy, przy czym:
- oświadczenia dotyczące przesłanek wykluczenia
Wykonawcy(zał. 2 do SIWZ),

z postępowania składają oddzielnie wszyscy

- oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu składają łącznie
Wykonawcy występujący wspólnie (zał. 2a do SIWZ),
- oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art.13 lub
art.14 RODO składają oddzielnie wszyscy Wykonawcy (zał. 3 do SIWZ)
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna,
konsorcjum) – do oferty musi być dołączony dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W przypadku ustanowienia pełnomocnika , należy
dołączyć do oferty pełnomocnictwo i jego zakres.
Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika, być podpisane przez wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia, wskazywać zakres pełnomocnictwa.
4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża
zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w innym języku.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
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6. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany winny być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
8. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
10. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca
11. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały.
12. Zaleca się, aby wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.
13. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający
nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi zawierać
oznaczenie:

„Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na

SUKCESYWNY ODBIÓR,
TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH 19 08 05 Z OCZYSZCZALNI
ŚCIEKÓW W BOJSZOWACH”
Nazwa i adres oferenta: …………………………..
Nie otwierać przed 20 stycznia 2020 r., przed godz. 10.10
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje.
Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu,
która musi zawierać oznaczenie:
Oświadczenie
o
wycofaniu
oferty
złożonej
w przetargu nieograniczonym
na „SUKCESYWNY ODBIÓR, TRANSPORT I
ZAGOSPODAROWANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH 19 08 05 Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
W BOJSZOWACH
Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy, treść
oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy.
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W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając
zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub
innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:
„Oświadczenie

o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na:

SUKCESYWNY ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH
19 08 05 Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BOJSZOWACH
Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis Wykonawcy.
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz
wykazał,
iż
zastrzeżone
informacje
stanowią
tajemnicę
przedsiębiorstwa.
W takim przypadku wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą
„tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego
adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności
zawartych w jego ofercie.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Świętego Jana 52 w Bojszowach, do
dnia 20 stycznia 2020 r. do godz. 10:00
2. Oferty złożone po tym terminie nie będą otwierane i zostaną zwrócone niezwłocznie właściwemu
Wykonawcy.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 stycznia 2020r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego, przy
ul. Świętego Jana 52 w Bojszowach.
4. Otwarcie ofert jest jawne.
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5. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez zamawiającego.
Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem
według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia.
6. Jeżeli w ofercie Wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo,
podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.
7. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także cenę oferty
oraz oferowany termin płatności faktury.
9. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie
internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) nazw oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) cen zawartych w ofertach;
4) terminu płatności faktury za wykonaną usługę.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny
Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w dokumentacji przetargowej.
Cena musi być wyrażona w złotych polskich.
Cenę należy podać do dwóch miejsc po przecinku (do jednego grosza).
Rozliczenia będą prowadzone w walucie PLN.
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Cenę należy podać zgodnie z zapisem formularza ofertowego.
Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z
SIWZ, jak również koszty w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
W związku z powyższym zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził warunki wykonania
przedmiotu zamówienia.
Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku vat niezgodnej z obowiązującymi
przepisami spowoduje odrzucenie oferty, chyba że zachodzą przesłanki uprawniające do zastosowania
innego podatku, co Wykonawca zobowiązany jest udokumentować w ofercie poprzez złożenie dokumentu
(oświadczenia) uprawniającego do jego zastosowania.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem wagi tych kryteriów i sposobie oceny ofert.
1. Kryteriami oceny ofert są:
Cena (C) – waga 60%
Termin płatności – waga 40%
2. Zamawiający oceni i porówna oferty, które:
a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego
postępowania,
b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

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

Waga procentowa kryterium

Maksymalna ilość punktów,
jakie może otrzymać oferta za
dane kryterium

Cena (C)

60%

60 punktów

Termin płatności (T)

40%

40 punktów

Do oceny ofert zastosowana będzie skala punktowa 0-100 punktów
4. Zasady oceny kryteriów:
a) Cena (C) – w przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma ilość punktów zaokrągloną do dwóch
miejsc po przecinku.
Do oceny kryterium „Cena” będzie brana pod uwagę cena brutto za 1 tonę osadu zaoferowana przez
Wykonawcę w formularzu ofertowym , czyli zawierająca należny podatek od towarów i usług
(VAT). Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium (najniższa
zaoferowana cena spośród ofert ważnych i nieodrzuconych ) otrzyma maksymalną ilość punktów ,
czyli 60 pkt.
Pozostałym Wykonawcom spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio
mniejsza liczba punktów , obliczona według wzoru zastosowanego do obliczania punktowego
Pn (C) = (C min : Cn) x 100 x60%
Gdzie:
Pn(C) – ilość punktów, jakie otrzyma oferta „n” za kryterium „Cena”;
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Cn – cena oferty badanej „n”
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100-mnożnik zastosowany w celu uzyskania ilości punktów w liczbach
60% - procentowe znaczenie kryterium : cena oferty (waga:60%)

b) Termin płatności (T) – w przypadku kryterium „Termin płatności” oferta otrzyma ilość punktów
zgodnie z przyjętą skalą punktową wskazaną poniżej.
Punty za kryterium „Termin płatności” zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie terminu
płatności zawartego w formularzu ofertowym. Liczba punktów (Pn(T)), jaką otrzyma każda z
ofert zostanie ustalona w następujący sposób:
21 dni i więcej – 40 punktów,
14-20 dni – 20 punktów,
7 – 13 dni – 10 punktów
Mniej niż 7 dni – 0 punktów
Wykonawca zobowiązany jest do podania terminu płatności w formularzu ofertowym w pełnych
dniach. W przypadku gdy Wykonawca nie poda żadnego terminu płatności w formularzu
ofertowym lub poda go niewłaściwie, Zamawiający przyjmie termin krótszy niż 7 dni i przyzna
Wykonawcy 0 punktów w kryterium Termin płatności.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (ON)
będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach , obliczoną według
poniższego wzoru:
ON = Pn (C) + Pn(T)
Gdzie:
ON- suma punktów przyznana Wykonawcy w kryteriach : cena i termin płatności
Pn(C) – ilość punktów przyznana w kryterium Cena
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Pn(T)- ilość punktów przyznana w kryterium Termin płatności
Zamawiający wybierze do realizacji przedmiotu zamówienia
otrzyma największą liczbę punktów przyznaną w obu kryteriach.

ofertę Wykonawcy, która

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy.
1. O wyborze ofert najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy
ubiegali się o zamówienie. W zawiadomieniu o wyborze oferty Zamawiający zawrze wszelkie
niezbędne informacje do zawarcia umowy.
2. Zamawiający zawrze umowę nie później, niż przed upływem terminu związania ofertą.
3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać przy sobie
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile nie będzie to wynikać z
dokumentów załączonych do oferty.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia, Wykonawca może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Istotne warunki umowy, określenie warunków dokonania zmian w
umowie.
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnej zmiany w treści umowy w przypadku wystąpienia
co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
a) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z powodu:
- siły wyższej,
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- przyczyny leżącej po stronie Zamawiającego (np. realizacja planowanej przez Zamawiającego
inwestycji mającej na celu zmianę sposobu gospodarowania odpadami ).
b) zmiany podwykonawców:
- rozszerzenia podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy , o ile
posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do zmniejszenia należnego Wykonawcy
wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych
rozwiązań technicznych lub technologicznych w porównaniu do wskazanych w specyfikacji bez
podniesienia kosztów wykonania zamówienia.

XVII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3, JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt. 6 ustawy.
2. Zakres: zamówienie polegać będzie na powtórzeniu usług .
3. Warunki, na jakich zamówienie na dostawy zostanie udzielone: − udzielenie zamówienia
zostanie poprzedzone przeprowadzeniem postępowania w trybie z wolnej ręki, po
przeprowadzeniu negocjacji w Wykonawcą, − Cena usługi
odbioru, transportu i
zagospodarowania 1 tony osadu ściekowego 190805 będzie podlegała negocjacji;
XVIII. INFORMACJA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Środki ochrony prawnej jakie przysługują Wykonawcom, reguluje dział VI ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN). Nie
przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.
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I. Oferta w kolejności powinna zawierać:
1. Zał. 1 – Formularz ofertowy Wykonawcy
2. Zał. 2 – Oświadczenie Wykonawcy – przesłanki wykluczenia z postępowania
3. Zał. 2a – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
4. Zał. 3 – Oświadczenie-obowiązek informacyjny RODO
5. Zał. 4 Oświadczenie-przynależność do grupy kapitałowej
Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszego SIWZ
II. Wykonawca, którego ofert została oceniona jako najkorzystniejsza dostarczy na wezwanie
Zamawiającego następujące dokumenty i oświadczenia:
6. Zał. 6 Wykaz wykonanych robót
7. Zał. 7 Oświadczenie o posiadanym potencjale technicznym
8. Zał. 8 Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia
9. Zał. 8a Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach
10. Zał. 8b Oświadczenie Innego podmiotu (jeśli dotyczy)
11. Zał. 8c Oświadczenie Wykonawcy
12. Polisa ubezpieczeniowa z potwierdzeniem dokonania opłaty składki

SIWZ wraz z załącznikami zatwierdził
Prezes zarządu GPK Sp. z o. o.
Czesław Kłyk

Strona | 21

