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I.  INFORMACJE  O ZAMAWIAJĄCYM 

         

NAZWA:   Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.  

ADRES:   ul. Świętego Jana 52, 43-220 Bojszowy 

REGON:   276711342 

NIP:    6462445538 

Strona internetowa: www.gpkbojszowy.pl 

E-mail:   gpk@hot.pl 

Numery telefonu:  (32) 218 91 77, (32) 218 90 74 

Numer fax:   (32) 218 91 77 

Godziny urzędowania: Poniedziałek-Środa  7.30 – 15.30,  

                                      Czwartek                 7.00 – 16.00 

                                      Piątek                      7.00 – 14.00 
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Lokalizacja oczyszczalni ścieków w Bojszowach
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 II .                                    TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  na
 
mocy  art.10 ust.1 i art.39 

ustawy Prawo Zamówień  Publicznych [Dz.U. z 2010 r.nr 113, poz. 759 z późn.zm.]. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 14 000 euro i mniejszej 

niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy z 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn.zm.) – zwana 

dalej: PZP. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. 

Zamówienie podzielono na dwie części (I i II).  

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie 

www.portal.uzp.gov.pl w dniu 14 stycznia 2014 r. pod nr 14294-2014 

W tym samym terminie ogłoszenie wraz ze SIWZ zostało opublikowane na stronie 

Zamawiającego: www.gpkbojszowy.pl oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń w GPK Sp. z o. o. 

, w siedzibie  zamawiającego  przy ul. Świętego Jana 52 w Bojszowach. 

 

 

 

http://www.gpkbojszowy.pl/
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III.      SZCZEGÓŁOWY  OPIS   PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

 

            1. Przedmiotem zamówienia jest USŁUGA sukcesywnego odbioru, 

transportu i zagospodarowania  osadów ściekowych o kodzie 19 08 05,  

wytwarzanych w oczyszczalni ścieków w Bojszowach  przy ul. Gościnnej.  

Nazwa zamówienia: 

SUKCESYWNY ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE OSADÓW 

ŚCIEKOWYCH O KODZIE 190805      Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

  W BOJSZOWACH 

Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia sukcesywnego odbioru, transportu i 

zagospodarowania osadów ściekowych zgodnie z wymaganiami obowiązujących 

przepisów, w szczególności: 

[1] - ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach [Dz.U. z 2013 r. nr 0, poz.21] 

[2] - ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska [tekst jednolity  Dz.U. z 2008 r. nr 

25, poz.150 z późn.zm.]  

[3] - rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 13.07.2010 r. w sprawie komunalnych 

osadów ściekowych [Dz.U.  z 2010 nr. nr 137, poz. 924] 

[4] - rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 8.12.2010 r. w sprawie wzorów dokumentów 

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów [Dz.U. z 2010 r. nr 249, poz. 1673]  

[5] - Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie procesu 

odzysku R10 (Dz. U. z 2011 r.Nr 86 poz. 476),  

[6] - Ustawą z dnia 26.07.2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2000 r. Nr 89 poz. 991 z 

późn. zm.),  

[7] - Dyrektywą Rady nr 91/676/EEC z dnia 12.12.1991 r. dotyczącą ochrony 

wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego  

[8] - zapisami Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej wydanym w 2004 r. przez Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Środowiska w Warszawie. 

oraz wymogami przepisów powiązanych, odnoszących się do przedmiotu zamówienia. 
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2. Klasyfikacja zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 90513800-4 nazwa: usługi obróbki osadów 

 90513700-3 nazwa: usługi transportu osadów 

 

 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

     Osady są magazynowane na terenie oczyszczalni ścieków w Bojszowach, przy  ul. Gościnnej, 

pod przeznaczoną do tego celu wiatą. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił odbiór 

osadów w sposób sukcesywny, z częstotliwością  i w ilościach zapewniających powierzchnię 

wystarczającą do bieżącego magazynowania wytwarzanych w sposób ciągły osadów. 

Częstotliwość odbioru osadów z placu składowego musi następować sukcesywnie, tak aby nie 

dopuścić do przepełnienia placu. Nie może być mniejsza niż raz na 1 tydzień, w ilości ok. 15 ton. 

Wielkość kontenerów na osady musi być tak dobrana, aby możliwy był ich załadunek przez 

pracowników Zamawiającego, za pomocą środków technicznych, jakie posiada w dyspozycji 

(przenośnik taśmowy), bezpośrednio z wiaty magazynowej. Do tej pory stosowano kontenery 

typu KP o pojemności 10 – 18 m3. Osady na terenie oczyszczalni, gromadzone są w workach 

polipropylenowych o wymiarach 60 cm x 110 cm (odwadniane na workownicy).  Załadunek 

polega na ich ręcznym otwieraniu i wysypywaniu zawartości na taśmę przenośnika, z którego 

osady kierowane są bezpośrednio do podstawionego przez Wykonawcę kontenera. Załadunku do 

podstawionego kontenera  dokonywać będą pracownicy Zamawiającego.   

Z uwagi na ograniczoną powierzchnię manewrowania ciężkimi pojazdami zaleca się odbycie 

wizji w terenie. Jest ona możliwa w dni robocze, po uzgodnieniu  terminu z kierownikiem ds. 

ochrony środowiska Ewą Kwolik – tel. 32/2189074 lub 661 939 608. Podczas wizji lokalnej nie 

będą udzielane jakiekolwiek odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ, jednakże po jej 

zakończeniu Wykonawca może złożyć zapytania stosownie do form porozumiewania się  

określonych w postępowaniu. Powyższe podyktowane jest koniecznością zachowania zasad 

uczciwej konkurencji. Wykonawca, który zrezygnuje z odbycia wizji lokalnej, nie będzie mógł 

podczas wykonywania umowy zgłaszać uwag do sposobu jej realizacji, stanu faktycznego i 

okoliczności związanych z wykonaniem zamówienia, o których mógł się dowiedzieć 

uczestnicząc w wizji lokalnej.  



9 

SIWZ – odbiór, transport i zagospodarowanie osadów z oczyszczalni w Bojszowach 

 

 

3.1       OFERTY CZĘŚCIOWE 

 

Z uwagi na  brak możliwości gromadzenia osadów na terenie oczyszczalni ścieków w 

Bojszowach przez okres dłuższy niż 2 tygodnie, w szczególności w okresie, kiedy zabronione jest 

ich stosowanie (uwarunkowania  art.96 ust.12.5  ustawy z dnia  14 grudnia 2012 r. o odpadach 

[Dz.U. z 2013 r., poz.21]),  zachodzi konieczność ich sukcesywnego wywozu  również w okresie 

zimowym.  

Dlatego przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: 

 

Część I  

Odbiór, transport  i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych 

o kodzie 19 08 05 pochodzących z oczyszczalni ścieków w Bojszowach, w miesiącach:           

III - XI 2014 r. - w ilości ok. 630 Mg. 

Zagospodarowanie osadu w procesie R10: 

- do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,    lub/i 

- do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz 

 

Część II ( z możliwością składania ofert wariantowych) 

 Odbiór, transport  i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych 

osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 pochodzących z oczyszczalni ścieków w Bojszowach, 

w miesiącach: XII 2014 r. oraz I i II 2015  r. - w ilości ok. 210 Mg 

Zagospodarowanie osadów w sposób inny, niż stosowanie osadów w celach określonych w art. 

96.1 ustawy z dnia  14 grudnia 2012 r. o odpadach [Dz.U. z 2013 r., poz.21]:  

WARIANT 1:  zagospodarowanie osadu w instalacji lub urządzeniu, w których dopuszczone jest 

przetwarzanie odpadów o kodzie 190805 (zgodnie z wydaną dla tej instalacji decyzją na 

przetwarzanie odpadów, jeżeli jest wymagana) 

WARIANT 2:  inny sposób zagospodarowania osadu, zgodnie z punktem 3.2 SIWZ - OFERTY 

WARIANTOWE (poniżej). 

 

3.2  OFERTY   WARIANTOWE 

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych tylko dla części  II zamówienia -

wykonanie zamówienia w sposób odmienny niż określony przez Zamawiającego, spełniający 
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wymagania określone w przepisach prawa wskazanych w części A-opis przedmiotu zamówienia, 

punkt III. 1. oraz niniejszym SIWZ (zagospodarowanie osadu w okresie zimowym). 

 

Wykonawca składając ofertę na wykonanie części II zamówienia określa, jaki wariant 

przyjął, wyceniając i opisując ofertę na przypisanym odpowiednim formularzu ofertowym. 

Opis oferowanego wariantu wykonania zamówienia powinien być jasny i zrozumiały dla 

Zamawiającego, jednoznaczny, wskazywać zastosowane metody odzysku R lub 

unieszkodliwiania D odpadu 190805 zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. 

oraz zawierać numer, datę wydania i obowiązywania decyzji w zakresie gospodarowania 

odpadami. W ofercie dotyczącej części II (drugiej) zamówienia Wykonawca może 

zaoferować tylko jeden wariant wykonania zamówienia i jedną cenę.  

Zamawiający podczas oceny oferty Wykonawcy wybierze tą ofertę dla każdej z części 

zamówienia, który oferuje najniższą cenę odbioru, transportu i zagospodarowania osadu oraz 

spełnia wymagania niniejszego  siwz. 

 

 

3.3  PODSTAWOWE INFORMACJE O UWARUNKOWANIACH  ŚWIADCZENIA 

USŁUGI  BĘDĄCEJ   PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 

 

Osady ściekowe powstają w wyniku oczyszczania ścieków w technologii SBR. 

Poddawane są procesom symultanicznej stabilizacji w reaktorze, a następnie odwadnianiu na 

workownicy DRAIMAD . Higienizacja wapnem odbywa się podczas załadunku osadu – 

poszczególne warstwy przesypywane są wapnem. Z uwagi na  brak możliwości magazynowania  

osadów na terenie oczyszczalni ścieków przez okres dłuższy niż 2 tygodnie, zachodzi 

konieczność ich wywozu w sposób sukcesywny.  W  okresie, kiedy zabronione jest  stosowanie, 

zachodzi potrzeba zastosowania innych metod i procesów zagospodarowania osadów 

ściekowych. Z uwagi na te uwarunkowania  zamówienie udzielone będzie w częściach.  

Szacowana  całkowita ilość osadów do odbioru i zagospodarowania, której dotyczy zamówienie 

wynosi  ok. 840 Mg.  Osad ma konsystencję mazistą, zawartość suchej masy zawiera się w 

granicach od 10-15% (szczegółowe wyniki analiz osadów stanowią załącznik do SIWZ – zał. 7).   

 

3.4 ROZLICZENIE ILOŚCI WYKONANEJ USŁUGI  

Zamawiający zastrzega, iż rozliczenie wykonanej usługi nastąpi w oparciu o rzeczywistą 

ilość odebranych osadów ściekowych, co potwierdzane będzie na kartach przekazania 
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odpadów (KPO), w oparciu o dowody ważenia dostarczane przez  Wykonawcę każdorazowo po 

wykonaniu odbioru ładunku osadu lub inne ustalenia zaakceptowane przez Wykonawcę jak i 

Zamawiającego w porozumieniu. KPO wystawiana będzie przez Zamawiającego (wytwórcę 

odpadów) na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, na podstawie dostarczonych przez 

Wykonawcę kwitów wagowych lub innych dokumentów określających masę osadów, w 

wystarczającej liczbie egzemplarzy 

 

3.5  MIEJSCE ZAGOSPODAROWANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH 

Zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych musi nastąpić w obrębie województwa 

śląskiego ; dopuszcza się zagospodarowanie osadu na terenie województwa innego pod 

warunkiem, że odległość od miejsca wytwarzania odpadów do instalacji lub miejsca 

przeznaczonego do odzysku lub unieszkodliwiania jest mniejsza niż odległość do instalacji lub 

miejsca zagospodarowania osadów, położonego na obszarze województwa śląskiego 

 

3.6  SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW. 

Zamawiający dopuszcza zagospodarowanie osadów 190805 w następujący sposób: 

 

3.6.1    W procesie odzysku R-10 (tylko dla części I zamówienia): 

do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, lub/i 

do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz.  

 

Zamawiający nie dopuszcza zagospodarowania odpadów w procesie odzysku R-10 dla 

części II zamówienia. 

 

3.6.1-1   W przypadku zagospodarowania osadu do uprawy roślin przeznaczonych do 

produkcji kompostu oraz do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do 

produkcji pasz Wykonawca będzie zobowiązany do przedkładania wytwórcy osadu 

(Zamawiającemu) w terminie nie krótszym niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia 

wywozu i zagospodarowania partii osadu ściekowego, następujących dokumentów: 

- wypis z ewidencji gruntów i budynków lub inne dokumenty (np. umowę konsorcjum z 

władającym powierzchnią ziemi wg rejestru gruntów) celem wykazania, iż Wykonawca jest 

władającym powierzchnią ziemi, na której osady mają być stosowane  
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– oświadczenia Wykonawcy, iż na wskazanych gruntach od momentu wykonania analizy tych 

gruntów na potrzeby Zamawiającego co najmniej do dnia zakończenia stosowania na nich 

osadów z oczyszczalni w Bojszowach, nie będą stosowane osady z innych źródeł. 

Zamawiający dopuszcza do zagospodarowania pojedynczej działki o powierzchni min. 2 

ha lub kompleksy działek (nierozdzielone działkami nieprzeznaczonymi do 

zagospodarowania osadem) o powierzchni całkowitej min. 2 ha,  które spełniają wymagania  do 

stosowania na nich osadów ściekowych ( ze względów ekonomicznych – koszty badań gruntu).  

Z doświadczeń dotychczasowych wynika, iż osady z oczyszczalni w Bojszowach mogą być 

stosowane w ilościach ok. 100 ton masy przekazywanej / 1 ha / rok – jest to masa wytwarzana w 

okresie ok. 1,5 miesiąca (w dawce jednokrotnej na 3 lata jest to ok. 300 ton/ha).  

 

3.6.2      Poprzez poddanie osadów procesom przetwarzania odpadów w instalacji lub 

urządzeniu (tylko dla części II zamówienia), w których dopuszczone jest przetwarzanie 

osadów ściekowych o kodzie 190805 (wydano decyzję administracyjną wskazującą na 

możliwość zagospodarowania  osadów o kodzie 190805 w tej instalacji lub urządzeniu) 

 

3.6.3 wariant – zagospodarowanie osadów w sposób odmienny niż wskazany przez 

Zamawiającego, oferowany przez Wykonawcę (tylko dla części II zamówienia) – 

spełniający wymagania niniejszego SIWZ 

 

W odniesieniu do wariantów wykonania zamówienia określonych w punktach  3.6.2 oraz 3.6.3 

(część II zamówienia) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia decyzji administracyjnej 

(stosownego zezwolenia) na prowadzenie działalności polegającej na przetwarzaniu odpadów, 

które uwzględnia odpady 190805 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe  

 

 

3.7  BADANIA GRUNTÓW, NA KTÓRYCH STOSOWANE MAJĄ BYĆ OSADY 

ŚCIEKOWE 

 

Badania gruntów, na których stosowane będą osady ściekowe wykonywane będą na koszt 

Zamawiającego, przed zastosowaniem na nich osadów ściekowych.  

Badania będą wykonane zgodnie z zakresem określonym w § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 

komunalnych osadów ściekowych z 2010 r., a ich aktualne wyniki  wraz z wyliczoną dawką 
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osadów  przekazywane będą odbiorcy osadu (Wykonawcy) w terminie co najmniej 3 dni przed 

uzgodnionym terminem wywozu określonej objętości osadu ściekowego z oczyszczalni w 

Bojszowach.  

Informacje dotyczące stosowania osadów uwzględniać będą: 

rodzaj gruntu, 

sposób jego użytkowania, 

jakość osadu ściekowego i gleby 

 Ustalona przez Zamawiającego  dopuszczalna dawka jest dawką nieprzekraczalną. 

 

 

3.8  POZOSTAŁE  WARUNKI  DLA WYKONAWCÓW: 

 

3.8.1   W przypadku, jeżeli ważenie odbieranych osadów na wadze samochodowej 

(zalegalizowanej) nie będzie możliwe z przyczyn obiektywnych lub uzasadnionych 

ekonomicznie lub technicznie,  strony (Wykonawca i Zamawiający) ustalają że określenie ilości 

odbieranych osadów nastąpi  poprzez przeliczenie ilości osadów z ich objętości na masę. Do tego 

celu ustala się, że 1 m3 osadów waży 1 Mg.  

3.8.2     Odbiór osadu (załadowanego kontenera) z terenu oczyszczalni ścieków możliwy będzie 

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00, po wcześniejszym 

umówieniu się stron na odbiór . Dokonanie załadunku przez pracowników Zamawiającego 

możliwe jest w godzinach od 6.00 do 14.00. Należy wziąć pod uwagę środki techniczne, jakimi 

dysponuje Zamawiający i sposób dokonywania przez niego załadunku osadu do podstawionego 

kontenera. Czas załadunku wynikający z doświadczeń lat poprzednich jest następujący: 

- kontenery o pojemności 7- 10 Mg – ok. 1-2 godziny 

- kontenery o pojemności > 10Mg – odpowiednio dłużej 

Zamawiający dopuszcza wymianę kontenerów – odbiór napełnionego i pozostawienie pustego do 

załadunku, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 

3.8.3   Wywozy osadu powinny odbywać się niezwłocznie po zawiadomieniu Wykonawcy 

przez Zamawiającego iż kontener jest załadowany, nie później niż  48 godzin od zgłoszenia.  

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przyrost masy osadu wywołany czynnikami 

atmosferycznymi, np. intensywnymi opadami. Wykonawca powinien zapewnić możliwość 

przykrycia kontenera (pustego lub załadowanego) np. szczelną plandeką. 

Wykonawca wówczas organizuje we własnym zakresie przeładunek nadmiaru osadu, za 

który to nadmiar Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z jego zagospodarowaniem. 
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3.8.4   Kontenery, przyczepy ciągnikowe oraz samochody transportujące muszą być w dobrym 

stanie technicznym, dopuszczone do ruchu drogowego, a podstawiane w celu ich załadunku 

kontenery muszą być czyste (pozbawione resztek odpadów). 

3.8.5   Wykonawca musi posiadać stosowne prawem zezwolenia na transport tego rodzaju 

odpadu. 

3.8.6   Zamawiający zapłaci Wykonawcy za każdą tonę wywiezionego osadu zgodnie z 

warunkami umowy i niniejszego SIWZ. 

3.8.7   Wykonawca wystawia Zamawiającemu fakturę VAT za każdy zakończony miesiąc 

kalendarzowy świadczenia usług oraz potwierdza masę odebranych osadów na karcie 

przekazania odpadu sporządzoną zgodnie z obowiązującym prawem, przez Zamawiającego. 

 

 

  4.  Termin wykonania zamówienia  

 

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w terminie: 

Część I – w miesiącach III – XI 2014 r. (9 miesięcy) 

Część II – w miesiącach XII 2014 r., I, II   2015 r. (3 miesiące) 

Zamawiający wymaga, aby termin płatności wynosił  30 dni od przedłożenia faktury. 
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CZĘŚĆ   B 

                      INSTRUKCJA  DLA  WYKONAWCÓW  
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I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS 

SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA  TYCH  WARUNKÓW 
 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności: 

1.1 Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 3 do SIWZ. 

1.2 Wykonawca musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 

transportu odpadów (z wyszczególnieniem kodu ustabilizowanych komunalnych 

osadów ściekowych – dotyczy części I i II zamówienia, wszystkich wariantów), wydane w 

oparciu o obowiązujące przepisy art.28 ustawy z dnia 27.04.2001 r. [Dz,U, z 2010 r. nr 185, poz. 

1243, z późn.zm], jeśli zachowują moc prawną na czas realizacji usługi będącej przedmiotem 

postępowania lub przepisy ustawy  o odpadach  z dnia 14 grudnia 2012 r. [Dz.U. z 2013 r., 

poz.21], przez właściwy organ  ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza 

odpadów,  

oraz jeśli dotyczy: 

1.3 Wykonawca musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 

przetwarzania (odzysku lub unieszkodliwiania) odpadów (z wyszczególnieniem kodu 190805 

ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych) wydane w oparciu o przepisy 

ustawy  o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. [Dz. U. z 2013 r., poz. 21] przez właściwy organ ze 

względu na miejsce prowadzenia działalności  (dotyczy części II zamówienia w zależności od 

przyjętego przez Wykonawcę wariantu zagospodarowania odpadów – nie dotyczy procesu R-

10), lub w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, jeżeli zachowują 

moc prawną. 

1.4 Wykonawca musi złożyć oświadczenie, że grunty na których mają zostać zastosowane 

osady ściekowe nie są objęte zakazami w myśl art. 96.12 ustawy  o odpadach z dnia 14 grudnia 

2012 r. – według wzoru jako załącznik Nr 6 do SIWZ (dotyczy części I zamówienia - wariantu 

zagospodarowania odpadów w procesie  R-10). 

1.5  Wykonawca musi wykazać, iż jest władającym powierzchnią ziemi, na której stosowane 

mają być osady ściekowe zgodnie z definicją zawartą w art.3 pkt.44 ustawy Prawo ochrony 

środowiska  z dnia 27 kwietnia 2001 r. [Dz.U.  z 2008 r., nr 25 poz. 150 z późn.zm.] -  (dotyczy 

części I zamówienia – metody R10), która mówi, iż przez władającego powierzchnią ziemi należy 

rozumieć właściciela nieruchomości, a jeżeli w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na 
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podstawie ustawy –Prawo geodezyjne i kartograficzne ujawniono inny podmiot władający 

gruntem – podmiot ujawniony jako władający. 

Do niniejszego SIWZ załączono pismo IN.III.7021.42.2013.EG WIOŚ w Katowicach (zał. 8). 

 W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Wykonawca 

nie może polegać na potencjale innych podmiotów 

2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, w szczególności: 

2.1 Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, 

zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 3 do SIWZ.  

2.2 Wykonawca musi wykazać, że zrealizował należycie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co 

najmniej 2 usługi tożsame z zakresem przedmiotu zamówienia, tj. polegającą na transporcie i 

zagospodarowaniu co najmniej 500 Mg osadów ściekowych 190805 w okresie kolejnych 12 

miesięcy (zał. 10-wzór wykazu usług). 

Wykonawca  może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów w zakresie posiadania 

niezbędnej wiedzy i doświadczenia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do zaangażowania tego podmiotu 

bezpośrednio, osobiście w realizację zamówienia, poprzez podwykonawstwo lub doradztwo. 

 

Zamawiający informuje, iż dowodami, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 

lutego 2013 r., w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz 

form, w jakich te dokumenty mogą być składane, są poświadczenia, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o 

obiektywnym charakterze  wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, inne dokumenty 

potwierdzające należyte wykonanie usługi. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz 

którego usługi wskazane w wykazie o którym mowa , zostały wcześniej wykonywane, Wykonawca nie ma 

obowiązku przedkładania dowodów lub dokumentów potwierdzających należyte wykonanie wskazanych 

dostaw.  

UWAGA: w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od 

dnia wejścia w życie rozporządzenia, o którym mowa wyżej, wykonawca w miejsce poświadczeń może 

przedstawiać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w § 1 ust.1pkt 2 i 3 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r., w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane 

[Dz.U. nr 226, poz. 1817]. 
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 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, w szczególności: 

3.1  Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, 

zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 3 do SIWZ. 

Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany 

jest do zaangażowania tego podmiotu bezpośrednio, osobiście w realizację zamówienia, poprzez 

podwykonawstwo lub doradztwo. 

 

 

4. dysponowania osobami  zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności: 

4.1 Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 3 do SIWZ. 

Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany 

jest do zaangażowania tego podmiotu bezpośrednio, osobiście w realizację zamówienia, poprzez 

podwykonawstwo lub doradztwo. 

 

5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

5.1 Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, 

zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 3 do SIWZ. 

5.2 Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000 zł  

 

6. Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: 

6.1   przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował regułą: 

„spełnia albo nie spełnia”, 

6.2 niespełnienie chociażby jednego warunku (z uwzględnieniem zapisów art. 26 ust. 3 ustawy 

PZP) skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania; ofertę Wykonawcy 

wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

 7. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania części zamówienia przez 

podwykonawców.  

Wykonawca musi wskazać w ofercie zakres usług, które zamierza powierzyć podwykonawcom.  

 



19 

SIWZ – odbiór, transport i zagospodarowanie osadów z oczyszczalni w Bojszowach 

 

 

II.   OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MA DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE 

ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP: 

 

1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków , o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy PZP, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, zgodnie z wzorem, jako załącznik Nr 3 do SIWZ - należy przedłożyć (w 

przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub 

więcej Wykonawców dokumenty składa każdy Wykonawca oddzielnie - oceniany będzie ich 

łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie): 

 

1.1  Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów 

(z wyszczególnieniem kodu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych – dla 

części I i II zamówienia) wydane w oparciu o przepisy art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn.zm.) przez 

właściwy organ (starosta) ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania 

posiadacza odpadów- w związku z art.233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach [Dz.U.z 

2013 r., poz. 21] , oraz jeśli dotyczy 

1.2  Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów (z wyszczególnieniem kodu ustabilizowanych komunalnych osadów 

ściekowych) wydane w oparciu o przepisy  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ((Dz. 

U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn.zm.) lub przepisów ustawy  z dnia 14 grudnia 2012 r. 

[Dz.U. z 2013 r., poz. 21]przez właściwy organ (wojewoda, starosta) ze względu na miejsce 

zbierania odpadów  (dotyczy części II zamówienia w zależności od przyjętego przez Wykonawcę 
wariantu zagospodarowania odpadów – nie dotyczy procesu R-10). 

1.3  Oświadczenie, że grunty na których mają zostać zastosowane osady ściekowe nie są 
objęte zakazami w myśl art. 96 ust. 12 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.– według 

wzoru jako załącznik Nr 6 do SIWZ (dotyczy części I zamówienia - zagospodarowania odpadów 

według procesu R-10). 

1.4  Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzającego, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000 zł.  

1.5 Wykaz  zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 2 zamówień tożsamych z 

zakresem przedmiotu zamówienia, tj. polegających na transporcie i zagospodarowaniu co 

najmniej 500 Mg osadów ściekowych 190805 w okresie kolejnych 12 miesięcy, z podaniem 

terminu wykonywania usługi, ilości usługi, nazwy podmiotu, dla którego usługa była 

świadczona, a także poświadczenia lub inne dokumenty świadczące, iż zamówienie zostało 

wykonane należycie – wykaz usług wg zał. nr 10 do SIWZ 

1.6 Dokument potwierdzający, iż Wykonawca jest władającym powierzchnią ziemi na której 

mają być stosowane osady ściekowe, w szczególności wypis z ewidencji gruntów i budynków 

wskazujący władającego(patrz informacja - zał. 8). 

 

2. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP – 

należy przedłożyć (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia 

przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie muszą być złożone niżej wymienione 

dokumenty przez każdego z nich): 
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2.1  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia złożone według wzoru jako zał. Nr 4 

do SIWZ. 

2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP - 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku 

do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy PZP – złożonego na 

formularzu jako zał. Nr 5 do SIWZ. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub 

więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty przez każdego 

z nich. 

2.3 Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej(zał. 9 

do SIWZ) oraz jeśli przynależy - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów [Dz.U.50, 

poz. 331 z późn.zm], o której mowa w art.24 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych 

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.1 i 2.2, przedkłada dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że: 

3.1  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 

m-cy przed upływem terminu składania ofert; 

3.2 Jeżeli w miejscu w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, których mowa w pkt 2.2 – 

zastępuje się je dokumentami zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawionymi nie wcześniej, jak w terminach podanych w 

pkt 2.2. 

3.3  Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 

3.4  Zamawiający wymaga, aby żądane przez niego dokumenty zostały złożone w formie 

oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

 

 

III.  WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA 

 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają Pełnomocnika do 

reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i 

zawarciu umowy. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik winien być upoważniony do 

zobowiązywania i odbierania poleceń dla i w imieniu każdego i wszystkich Wykonawców. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia , do oferty 

należy dołączyć pełnomocnictwo sporządzone w formie pisemnej, wskazujące osobę 

Pełnomocnika, zakres reprezentacji oraz cel wspólnego występowania, tj. postępowanie w 

sprawie niniejszego zamówienia publicznego 

4. Każdy z tych wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. 
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5. Sposób składania oświadczeń i dokumentów przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia: 

5.1 dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia składane są przez każdego z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

5.2 dokumenty potwierdzające spełnienie postawionych przez Zamawiającego warunków 

składają ci z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy 

odpowiadają za ich spełnienie 

5.3 Oświadczenia i dokumenty składane łącznie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia: 

a) ofertę składa  ( podpisuje) Pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców  wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia lub wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia 

b) oświadczenie dotyczące warunków udziału w postępowaniu składają (podpisują) wszyscy 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub Pełnomocnik  

Do oceny spełniania warunków udziału będą brane pod uwagę łączne warunki przedstawione 

przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

 

 

IV. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

 

 1. Zamawiający zastrzega, iż dla ofert i załączników do ofert, jedyną właściwą dla 

Wykonawców formą komunikacji z zamawiającym jest forma pisemna. 

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia pozostałe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje  Zamawiający i Wykonawcy przekazują  pisemnie lub faksem. Odbieranie 

informacji oraz udzielanie odpowiedzi odbywać się będzie w godzinach pracy zakładu. 

3. Nr faxu w zakładzie: 32/218 91 77  

4. Adres strony internetowej Zamawiającego: www.gpkbojszowy.pl 

5. W przypadku, gdy Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

 Zamawiający żąda w każdym przypadku potwierdzenia otrzymania wiadomości. 

6.  W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę domniema się, 

iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany numer faksu podany przez Wykonawcę 
zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem. 

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 

wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, 

którym mowa w pkt 7, lub dotyczy udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 

Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza na stronie 

internetowej 

9.  W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu do składania 

ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten 

sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom oraz zamieszcza na 

stronie internetowej Zamawiającego: www.gpkbojszowy.pl  

http://www.gpkbojszowy.pl/
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10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną 

11.  W przypadku, gdy zostanie złożony do Zamawiającego wniosek o udostępnienie do wglądu 

protokołu wraz z załącznikami, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin i spisze protokół z 

tej czynności. Ujawnienie uczestnikom postępowania treści protokołu, ofert oraz wszelkich 

informacji w składanych oświadczeniach i zaświadczeniach w trakcie prowadzonego 

postępowania za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego, w tym informacji stanowiących tajemnicę handlową w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji odbywać się będzie wg 

poniższych zasad: 

- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku; 

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów informacji; 

- Zamawiający wyznaczy członka Komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność 
przeglądania; 

- Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie 

godzin jego pracy. 

 

Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do porozumiewania się                         z 

Wykonawcami jest Pani Ewa  Kwolik – kierownik ds. ochrony środowiska. 

Tel. 32/218 90 74   lub 661 939 608, GPK@HOT.PL 

 

V.  ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

2. Wprowadzone w ten sposób zmiany, ustalenia i uzupełnienia, także zmiany terminów, 

przekazane zostaną wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych 

warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej 

3. Wszelkie wprowadzane zmiany stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy 

odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 

4.  Jeżeli zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamieści 

w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych”, przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na 

wprowadzenie zmian w ofertach. 

5. Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie 

ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych”, Zamawiający zamieści 

informacje o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na swojej stronie internetowej. 

6. Jeśli wprowadzona zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzi 

do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas 

niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeśli będzie to niezbędne. 
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VI.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium na żadną z części zamówienia. 
 

 

 

VII.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
1. Wykonawcy zostają związani ofertą przez okres 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

 

VIII.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, 

2. Ofertę należy złożyć na formularzach ofertowych zgodnie ze wzorem stanowiących 

załączniki nr 1.1, 1.2a, 1.2b do SIWZ. Należy wypełnić wszystkie pozycje wymienione w 

formularzach zgodnie z instrukcją. 

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części zamówienia (jedną ofertę 

na część I i jedną ofertę na część II – na jej wybrany wariant.  

4. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w SIWZ. 

5. Oferta musi zawierać wypełniony/e i podpisany/e projekt/y umowy/ów jako załącznik nr 2.1 

i/lub 2.2 do SIWZ, przypisany do części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę 

6. Oferta musi zawierać podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu jako załącznik nr 3 do SIWZ. W treści oświadczenia należy określić, na które 

części Wykonawca składa ofertę (poprzez skreślenie tych części, na które nie składa oferty). 

7. Oferta musi zawierać - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia według wzoru jako 

załącznik nr 4 do SIWZ, zał nr 5 do SIWZ (dla osób fizycznych). 

8. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 

wykluczenia oferta musi zawierać pozostałe dokumenty wymienione w SIWZ, wykaz żądanych 

dokumentów (zezwoleń, oświadczeń) różni się w zależności od tego, na którą część 

Wykonawca składa ofertę oraz który wariant przyjął w przypadku części  II. 

9. Wszystkie załączniki do oferty powinny by ułożone w kolejności wymienionej w formularzu 

ofertowym. 

10. Każda nie podpisana strona oferty powinna być parafowana przez Wykonawcę. 

11. Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i napisane pismem 

maszynowym, za pomocą komputera lub ręcznie pismem wyraźnym, nieścieralnym 

atramentem. 

12. Wykonawca składający dokumenty w innym języku niż polski zobowiązany jest do złożenia 

ich wraz z tłumaczeniem na język polski. 

13. Wszystkie strony oferty powinny by ponumerowane (można nie numerować i nie 

podpisywać stron niezapisanych) oraz spięte w sposób zapobiegający zdekompletowaniu i 

podpisane przez Wykonawcę. 
14. Treść wymaganych załączników do oferty nie może być różna od tych, które wprowadził 

Zamawiający. 

15. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli 
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z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa 

(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest 

łącznie kilka osób - dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez 

wszystkie te osoby. 

16. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać 
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika 

wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego 

rejestru lub innego dokumentu), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną 
notarialnie za zgodność z oryginałem kopię upoważnienia. 

17. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem 

osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. 

18. Kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty powinny być potwierdzone za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
19. Wykonawca, składając ofertę, może zastrzec znajdujące się w jego ofercie informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. Zastrzeżenie musi by dokonane przez złożenie oferty w dwóch częściach 

opisanych jako „część jawna oferty” i jako „część zastrzeżona oferty”. Wszystkie strony „części 

zastrzeżonej oferty” i „części jawnej oferty” muszą być ponumerowane. Wykonawca nie może 

zastrzec w szczególności informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia i 

warunków płatności zawartych w ofercie. 

20. Oferta musi być złożona w opakowaniu: 

- nieprzejrzystym, zamkniętym; 

- zaadresowana następująco: 

 

„Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.  

Ul. Świętego Jana 52, 43-220  Bojszowy” 

-  opatrzona napisem: „Oferta na odbiór, transport i zagospodarowanie  komunalnych osadów 

ściekowych o kodzie  190805 z oczyszczalni ścieków w Bojszowach” 

Nie otwierać przed 22 stycznia 2014 r., godz.12.45 

21. Zamawiający zwraca niezwłocznie ofertę, która została złożona po terminie. 

22. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 

 

 

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Oferty należy składać na adres Zamawiającego: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne           

Sp. z o. o. , ul. Świętego Jana 52, 43-220  Bojszowy – dział kadr,      do dnia: 

                                           22 stycznia  2014 r. do godz. 12.45 
2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie, bez ich otwierania, Wykonawcy. 

3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, informując o tym wszystkich 

wykonawców, zgodnie z art. 38 ust. 6 PZP. 

4. Otwarcie ofert: 

4.1 otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Gminne Przedsiębiorstwo 

Komunalne Sp. z o. o. , ul. Świętego Jana 52, 43-220  Bojszowy, pokój prezesa zarządu, 

w dniu 22 stycznia 2014 r. o godz. 13:00. 

4.2 otwarcie ofert jest jawne; 

4.3 bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia; 

4.4  podczas otwarcia ofert  (część jawna postępowania) Zamawiający ogłosi nazwy (firmy) 

oraz adresy wykonawców i ceny ofert. 
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4.5 Informacje, o których mowa w ust.4 pkt 3 i 4, Zamawiający przekazuje wykonawcom, którzy 

nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich  wniosek (pisemny, e-mailowy lub przesłany faxem). 

4.6 Protokół z postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia 

się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że 
oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 
 

 

 

 

X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie opisu przedmiotu 

zamówienia, ujmując wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z 

realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia oraz doświadczeniem zawodowym Wykonawcy. 

2. Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę pozostaną niezmienne przez cały okres 

obowiązywania umowy. 

3. Cena ofertowa (w formularzu ofertowym) powinna być podana następująco: 

Wykonawca musi podać w odpowiednim formularzu ofertowym przypisanym do 

poszczególnej części zamówienia i przyjętego wariantu cenę jednostkową netto obejmującą 

odbiór (w tym podstawienie kontenera), transport i  zagospodarowanie: 1 Mg osadów 

ściekowych (dla części I i II).  W przypadku części II Wykonawca wypełnia tylko ten formularz, 

który dotyczy oferowanego wariantu  zagospodarowania osadu. Następnie Wykonawca mnoży 

podaną cenę jednostkową przez wypełnioną orientacyjną ilość odpadów, przyjętą w celu 

kalkulacji ceny oferty.  Należy stosować się do instrukcji podanych na każdym formularzu. 
4. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto (z VAT). 

5. Cena brutto (z VAT) oferty musi być podana cyfrowo i słownie, wyrażona w złotych polskich 

w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku(grosze). 

6. Wykonawca może podać tylko jedną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami 

ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. 

7. Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 1-3 ustawy PZP Zamawiający poprawia w ofercie następujące 

kategorie omyłek: 

7.1 oczywiste omyłki pisarskie; 

7.2 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek; 

7.3 inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w 

treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

7.4 Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego przez 

Wykonawcę podatku VAT. 

8. Zasady poprawiania stwierdzonych omyłek rachunkowych wymienionych w pkt 7 ppkt 7.2: 

8.1  W przypadku, gdy iloczyn podanych cen jednostkowych wywozu odpadów oraz ilości nie 

odpowiada prawidłowemu obliczeniu ceny, przyjmuje się że prawidłowo podano 

poszczególne ceny jednostkowe wywozu 1 Mg odpadów. Ta sama zasada dotyczy w 

przypadku błędnego przeniesienia nieprawidłowej łącznej kwoty netto. 

8.2  Jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się ten zapis 

ceny, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny. 

8.3  W przypadku zmiany przepisów dotyczących wysokości należnego podatku VAT w okresie 

obowiązywania umowy - cena oferty brutto zostanie przeliczona wg aktualnie obowiązujących 

przepisów. 
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8.4  Cena nie będzie podlegać waloryzacji ze względu na inflację. 

8.5 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 

wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny (art. 90 ustawy 

PZP). 

 

XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUTY 

 

1. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 

 

XII.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 

KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT. 

 

1. Do oceny ofert zakwalifikowanych jako nieodrzucone Zamawiający przyjął kryteria określone 

w ogłoszeniu o zamówieniu wraz ze wskazaniem jego znaczenia. 

2. Sposób oceny ofert - opis kryterium: - Cena – 100,00 %. 

3. Ofercie najkorzystniejszej dla danej części zamówienia  przydziela się maksymalną ilość 
punktów, pozostałe oferty otrzymują ilość punktów wg następującego wzoru: 

 
                              najniższa cena oferty z ofert 

                                    podlegających ocenie 

Cena =                                                           X 100 x waga (100%) 
                                                 

                                   cena oferty badanej 

 

4. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert 

określonych powyżej. 

5. Liczba przyznanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. Jeśli nie 

będzie można wybrać oferty ze względu na zbliżone ich wartości, liczba punktów będzie 

zaokrąglana do kolejnych miejsc po przecinku. 

 

 

XIII.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia jednocześnie 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

1.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 
albo adres zamieszkania Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, 

wykaz wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną im punktacją w 

każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

1.2 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne; 

1.3 Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne; 

1.4 terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy PZP, po którego upływie umowa 

może być zawarta. 

1.5. Informacje, o których mowa w pkt 1 Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 

www.gpkbojszowy.pl oraz w siedzibie – na tablicy ogłoszeń. 

http://www.gpkbojszowy.pl/
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2.  Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 

niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub 

drogą elektroniczną, albo 10 dni, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób. 

3. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, o których mowa w pkt 3, 

jeżeli (art. 94 ustawy PZP): 

3.1 w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę; 

3.2  w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

3.3 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o 

których mowa w art. 93 ust. 1 PZP. 

4. Przewidywana data podpisania umowy: 18 lutego  2014 r. 

5. Postępowanie będzie unieważnione, gdy (art. 93 ustawy PZP): 

5.1 nie wpłynie przynajmniej jedna ważna oferta nie podlegająca odrzuceniu; 

5.2  wartość najkorzystniejszej oferty przekraczać będzie kwotę, którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę 
do ceny najkorzystniejszej oferty; 

5.3  postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego; 

 

XIV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Zamawiający  nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

 

XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

 

1. Od czynności Zamawiającego niezgodnej z przepisami ustawy PZP podjętej 

w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany, 

Wykonawcy, który ma interes w uzyskaniu zamówienia, poniósł lub może ponieść szkodę w 

wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy - przysługuje odwołanie. 

2. W związku z wartością zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP odwołanie w przypadku tego zamówienia przysługuje 

wyłącznie wobec czynności: 

2.1 opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

2.2 wykluczenia odwołującego z postępowania; 

2.3 odrzucenia oferty odwołującego. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

6. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 

terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 

wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy PZP. 

7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
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Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 

przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 

8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność 
albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w 

ustawie PZP dla tej czynności. 

9. Na czynności, o których mowa w pkt. 8, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt 2. 

10. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub 

elektronicznie, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

11. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia 

w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 

stronie internetowej. 

12. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 10 i 11 wnosi się w terminie 5 dni 

od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania 
ofert. 
14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

15. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa 

Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium 

albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do 

zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie 

kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 

16. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, 

kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli odwołanie 

dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej - wzywając wykonawców do 

przystąpienia do postępowania odwoławczego. 
17. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od 

dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu 

rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się 

Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię 

przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

18. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 

postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na 

korzyść jednej ze stron. 

19. Szczegóły dalszego postępowania odwoławczego zawiera ustawa PZP – Dział VI – Środki 

ochrony prawnej. 
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XVI. DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ 
 
1. Wypełniony Formularz ofertowy (w zależności od zakresu oferty Wykonawcy): 

 – zał. nr 1.1dla części I zamówienia 

- zał. nr 1.2.a dla części II wariant 1 zamówienia 

- zał. nr 1.2.b dla części II wariant 2 zamówienia 

2. Formularze i dokumenty wymagane od wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (zał. 3,4,5,6,9,10,  

pozwolenia  w zakresie gospodarki odpadami - decyzje administracyjne, oświadczenia, wykazy, 

poświadczenia), - chyba że nie dotyczą zakresu oferty złożonej przez Wykonawcę 

4. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy, jeśli nie wynika ono z dokumentów 

zawartych w ofercie. 

 

 

 

 

XVII. POSTANOWIENIE KOŃCOWE 

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych i przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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CZĘŚĆ  C 

                                        UMOWA 
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 I.   WZÓR UMOWY I ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY 

 

1. Wzory umów dla poszczególnych części zamówienia są przedstawione w załącznikach nr 2.1, 

2,2 do SIWZ. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy 

dotyczących: 

2.1 Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na skutek zmiany obowiązującej 

stawki podatku VAT. 

2.2  Zmiany przedstawiciela Zamawiającego, zmiany osoby odpowiedzialnej za realizację 
przedmiotu zamówienia po stronie Wykonawcy. 

2.3 Zmiany z danych osobowych oraz rachunku bankowego. 

2.4  Zmiany ilości (zmniejszenie lub zwiększenie) osadów objętych umową, które zostały 

podane szacunkowo. Cena jednostkowa wywozu 1 Mg osadów pozostaje niezmienna. 

2.5 Zmiany terminu podpisania umowy ze względu na termin rozstrzygnięcia 

postępowania (ocena ofert, uzupełnianie dokumentów przez Wykonawców, 

procedura odwoławcza). 

2.6 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie w postaci aneksu. 

 

 

 


