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Górno, 26.08.2020 r. 

 

 

 

Znak: KZ.26.2.1.2020.GC  

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień 

publicznych. 

 

dla udzielenia zamówienia na: 

 

„USUNIĘCIE I ZAGOSPODAROWANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH                    

Z TERENU GMINY GÓRNO ” 

 

 

Kody CPV: 

90513600-2   Usługi usuwania osadów 

90513700-3   Usługi transportu osadów 

90513800-4   Usługi obróbki osadów 

90513900-5   Usługi likwidacji osadów 

 

Załączniki do specyfikacji: 

 

1. Wzór umowy 

2. Formularz ofertowy 

3. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

4. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

5. Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej 

6. Wzór wykazu wykonanych usług 

7. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego 

 

 

 

 

Zatwierdzam 

 

 

………………………………………. 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-usuwania-osadow-9096
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-transportu-osadow-9097
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-likwidacji-osadow-9099
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień 

publicznych. 

 

„USUNIĘCIE I ZAGOSPODAROWANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH  

Z TERENU GMINY GÓRNO ” 

Zgodnie z art. 36 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843) 

SIWZ zawiera: 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego. 

II.  Tryb udzielenia zamówienia 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

IV.  Termin wykonania zamówienia. 

V.  Warunki udziału w postępowaniu. 

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

VI.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków                          

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli zamawiający, w sytuacjach 

określonych w art. 10c–10e, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych                           

do porozumiewania się z wykonawcami;  

VIII. Wymagania dotyczące wadium 

IX. Termin związania ofertą 

X. Opis sposobu przygotowywania ofert 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny 

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz                

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest 

możliwe z obiektywnych przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert                       

w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 

zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na takich warunkach 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

XVIII. Ponadto, zgodnie z art. 36 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 

ze zm.) SIWZ zawiera: 

1) Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 
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2)  Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, 

jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej 

3)  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 

4)  Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 

odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający 

wymaga lub dopuszcza ich składanie 

5)  Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego 

6)  Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach 

obcych 

7) Jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:  

a)  Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej 

b) Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania 

techniczne urządzeń informatycznych 

c)  Informacja, które spośród kryteriów oceny ofert będą stosowane w toku aukcji 

elektronicznej;  

8)  Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich 

zwrot  

8a)  W przypadku gdy zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 

3a, określenie w szczególności:  

a)  sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a,  

b)  uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań,  

o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań,  

c)  rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia;  

9)  W przypadku gdy zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4, 

określenie w szczególności:   

a)  liczby i okresu wymaganego zatrudnienia osób, których dotyczą te wymagania,   

b)  uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań,  

o których mowa w art. 29 ust. 4, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań;  

10)  Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 

zamówienia, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2.  

11)  W przypadku zamówień na roboty budowlane:  

a)  wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego 

odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, jeżeli zamawiający określa takie wymagania,  

b)  informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, 

które z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają 

obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli zamawiający określa takie 

informacje;  

12)  procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie 

zamówienia na roboty budowlane, jeżeli zamawiający określa taką wartość, zgodnie                  

z art. 143a ust. 3.  
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13)  Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a. 

14)  Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2.  

15)  Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną 

liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, 

oraz kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części 

zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty                  

w większej niż maksymalna liczbie części.  

 

 

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: 

 

Zakład Usług Komunalnych  

Górno 169       

26-008 Górno 

tel.:  41 / 302-32-04 

fax: 41 / 302-32-04 

Kierownik:    509-964-340 

e-mail:   kierownik@zuk-gorno.pl 

BIP:    zukgorno.naszbip.pl 

Strona www:  zuk-gorno.pl 

Godziny urzędowania: Poniedziałek, Środa – Piątek 7:30 – 15:30, Wtorek 7:30– 17:30 

 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U.2019.1843) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.  

2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2019.1843), 

zwana dalej ustawą Pzp, 

b) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (Dz.U. 2016.1126), 

c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego 

kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 

publicznych (Dz.U. 2019.2453), 

3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 

- 46 Prawa zamówień publicznych. 

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5.  Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 

1. Biuletyn Zamówień Publicznych 

2. www.zuk-gorno.pl (strona Zamawiającego) 

3. tablica ogłoszeń Zakładu Usług Komunalnych (miejsce ogólnie dostępne) 

mailto:kierownik@zuk-gorno.pl
http://www.zukgorno.naszbip.pl/
http://www.zukgorno.naszbip.pl/
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III. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

1. Zakres zamówienia 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie usługi odbioru, transportu 

i zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych: 

– 19 08 05 (osady ustabilizowane)  w ilości 1040,73 Mg/rok  

– 19 08 01 (skratki)  w ilości 5,30 Mg/rok 

– 19 08 02 (zawartość piaskowników-piaski) – w ilości 36,37 Mg/rok,  

zgodnie z zachowaniem wymogów określonych z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach 

(Dz.U.2020.797. t.j.)  oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015r. 

w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z  2015 r. poz. 257) oraz innych 

powiązanych aktów wykonawczych. 

a) Zakres zamówienia został określony szacunkowo na podstawie ilości osadów wytworzonych 

przez ostatnie 12-miesięcy, rzeczywisty zakres zamówienia może ulec zmianie i będzie 

określony na podstawie faktycznej ilości wywiezionego i zagospodarowanego odpadu. 

b) Wykonawca winien posiadać aktualne decyzje na prowadzenie działalności w zakresie 

objętym zamówieniem (tj. zbieranie, transport oraz  zagospodarowanie odpadów). 

c) Wykonawca winien posiadać dokument poświadczający należyte wykonanie usługi                        

w minimalnej wielkości wskazanej w postępowaniu (np.: referencje, poświadczenie 

należytego wykonania usługi, itp). 

d) Wykonawca winien wskazać metody i sposób  zagospodarowania osadu zarówno w okresie 

letnim jak i okresie zimowym.   

e) W przypadku rolniczego zagospodarowania  osadu, wykonawca winien posiadać aktualne 

badania gleby działek na których będzie stosowany osad. 

f) Badania gruntów powinny być wykonane metodami referencyjnymi, zgodnie z załącznikiem  

Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie komunalnych odpadów ściekowych,                      

a  próbki powinny być pobrane przez laboratorium akredytowane. 

g) Wykonawca winien przedstawić dokument potwierdzający możliwość zagospodarowania 

wymaganej i wskazanej w postępowaniu przez Zakład Usług Komunalnych w Górnie 

szacunkowej ilości osadu, celem należytego zabezpieczenia wykonania usługi. 

h) Miejsce odbioru odpadów:  Oczyszczalnia Ścieków w Cedzynie i Skorzeszycach, 

26-008 Górno. 

i) Osady ściekowe gromadzone będą w kontenerze typu KP-8Z (otwarty) stanowiącym 

własność Wykonawcy.  

j) Skratki  i piasek gromadzone będą  kontenerach typu KP-7 (zamknięty) stanowiących 

własność  Wykonawcy. 

k) Wykonawca zobowiązuje się używać kontenerów będących  jego własnością, które podstawi 

na teren oczyszczalni w dniu podpisania umowy  i  będzie wymieniał na puste w dniu 

wywozu odpadów. 

l) Zagospodarowanie osadów nastąpi zgodnie z posiadanym zezwoleniem Wykonawcy   

a. (w przypadku unieszkodliwiania, również zagospodarowanie ewentualnych produktów 

 i odpadów tego procesu) 

m) Za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków w Cedzynie                    

i Skorzeszycach odpowiada Wykonawca. 
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n) Środki transportu użyte przez Wykonawcę do wykonywania usługi muszą być przystosowane 

do samo załadunku kontenerów i przewozu odpadów wymienionych w niniejszym zapytaniu 

tj. szczelne (nie powodować wycieków), stabilne (uniemożliwiające osuwanie się odpadów 

i przedostanie się poza pojazd) oraz muszą mieć ładowność i wytrzymałość przystosowaną  

do wywozu odpadów i pozwalającą na ich odbiór z oczyszczalni w wymaganym terminie. 

o) Zaleca się, aby Wykonawca  przed złożeniem oferty zapoznał się z warunkami technicznymi 

i przestrzennymi odbioru odpadów. 

p) Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia dopuszcza możliwość dokonania wizji lokalnej 

miejscu wykonywania działalności przez Wykonawcę. 

q) Potwierdzenie przyjęcia osadów ściekowych odbywać się będzie na podstawie „Karty 

przekazania odpadu” z systemu BDO 

r) Rozliczenie należności na rzecz Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia 

odbywać się będzie na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT . Termin 

płatności faktury określony zostaje na 30 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę 

prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i przedstawienia na każde żądanie 

Zamawiającego dokumentów potwierdzających spełnienie przez niego wymagań w zakresie 

realizacji zadania. 

3. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę.  

Zamawiający w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby przez cały okres realizacji 

robót Wykonawca zatrudniał na umowę o pracę osoby wykonujące czynności w zakresie 

realizacji przedmiotu zamówienia określone w pkt. 3.1, których wykonanie polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy. Ilości pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia określa 

Wykonawca uwzględniając termin wykonania oraz złożoność dokumentacji technicznej. 

Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy jest uprawniony do wprowadzenia 

dodatkowych pracowników lub wymienić tych zgłoszonych przed podpisaniem umowy.                   

Do pracowników podwykonawców zapisy o pracownikach zatrudnionych na umowę o pracę do 

realizacji przedmiotu zamówienia stosuje się odpowiednio.  

3.1. Czynności niezbędne do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) usuwanie, transport i zagospodarowanie osadów ściekowych, skratek i piasku                              

z Oczyszczalni Ścieków w Cedzynie i Skorzeszycach, 

3.2. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę 

zobowiązania o którym mowa wart. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych 

wymagań:  

3.2.1. Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób. 

a) Wykonawca w terminie do dnia rozpoczęcia świadczenia usługi będzie zobowiązany do 

przedstawienia Zamawiającemu listy pracowników własnych i podwykonawców, do których 

odnosi się obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę, wraz kopiami potwierdzonymi za 

zgodność z oryginałem umów o pracę (oraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, 

jeżeli został sporządzony) osób wymienionych na tej liście. Kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj.                

w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie 
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podlega animizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę                     

i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

b) W trakcie realizacji Umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu określonego w pkt. 3:  

a. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy                    

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 

tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 

b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy                 

z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, 

nr Pesel pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje 

takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 

możliwe do zidentyfikowania; 

c. poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopie druku ZUS RCA. Wykonawca przedstawiając dokumenty powinien 

przekazać je w sposób nie naruszający przepisów dot. ochrony danych osobowych. 

d. Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do sprawdzania tożsamości pracowników 

Wykonawcy lub podwykonawcy uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy oraz do 

przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, w tym żądania 

wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu 

zatrudnienia na umowę o pracę. 

c) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający zwróci się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

d) W przypadku zmiany składu osobowego personelu Wykonawcy lub podwykonawcy, 

zapisy lit.  

b) i c) stosuje się odpowiednio.  

3.2.2. Sankcje z tytułu niespełnienia zobowiązania w zakresie zatrudnienia.  

W przypadku nie przedstawienia w terminie dowodów bądź oświadczeń, o których mowa                

w pkt. 3.2.1 a) i b) i odpowiednio d) SIWZ będzie traktowane jako niewypełnienie 

obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących czynności na podstawie umowy o pracę 

i z tego tytułu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

umownego brutto.  

W przypadku nie wywiązania się z obowiązku wskazanego powyżej, Zamawiający ma prawo 

od umowy odstąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

Wykonawca obowiązany jest do spełniania powyższego zobowiązania przez cały okres 

realizacji zamówienia. 
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4. Realizacja zamówienia nie ma wpływu na dostępność dla osób niepełnosprawnych.  

 

IV. Termin wykonania zamówienia. 

 

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – od daty podpisania umowy do 30.09.2021 roku. 

a) Odpady będą wywożone sukcesywnie według potrzeb oczyszczalni na podstawie 

zlecenia telefonicznego lub mailowego o konieczności odbioru odpadów.  

 

V. Warunki udziału w postępowaniu. 

 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 

1. Nie podlegają wykluczeniu: 

- na podstawie art.- 24 ust.1 pkt.12)-23) ustawy Pzp 

- na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp 

2. Spełniają warunki dotyczące: 

2.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: 

Zamawiający nie stawia  warunku w w/w zakresie. 

2.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia  warunku w w/w zakresie. 

2.3.  Zdolności technicznej lub zawodowej: 

2.3.1. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli: 

a) wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej 1 

zamówienie polegające na wykonaniu usługi odbioru, transportu i zagospodarowania 

komunalnych osadów ściekowych o wartości minimum 100 000,00 zł brutto 

3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 

realizację zamówienia. 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w pkt V.2.3 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

6. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału                    

w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia                 

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22, art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują  usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
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8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, na którego zdolnościach polega 

wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający będzie żądał, aby 

wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:  

8.1 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub,  

8.2 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których 

mowa w pkt 4 

9. Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne 

podmioty musi  wynikać w szczególności: 

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu 

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego 

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego 

- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą 

10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność 

z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty.  

11. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki 

określone w: 

a) pkt. 1 musi spełniać każdy wykonawca z osobna 

b) pkt. 2.1 musi spełniać co najmniej jeden wykonawca samodzielnie 

c) pkt 2.3.1a musi spełniać co najmniej jeden wykonawca samodzielnie  

d) pkt. 2.3.1b musi spełniać co najmniej jeden wykonawca samodzielnie, lub wszyscy 

wykonawcy łącznie  

12. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców: 

12.1 którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postepowaniu, o których mowa               

w pkt. 2. 

12.2 którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 

13 – 23 ustawy,  

12.3 którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w pkt Va SIWZ. 

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

 

Z postępowania zamawiający wykluczy również wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie                        

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2019.243) lub którego 

upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego 
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majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe 

(Dz.U.2017.2344); 

 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków                        

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

 

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt V 

oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą 

następujące oświadczenia i dokumenty: 

1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 

3 i 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, 

że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału                    

w postępowaniu. Oświadczenia te wykonawca składa zgodnie ze wzorami stanowiącymi 

załącznik nr 3 i 4 do SIWZ. 

1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, 

o których mowa w pkt 1.1 SIWZ, 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 spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się 

na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach 

w oświadczeniach, o którym mowa w pkt VI.1.1 SIWZ. 

1.4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa pkt. V.5 - jeżeli wykonawca polega 

na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego  

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji                 

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu 

oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej                   

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,                       

że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu                     

o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 

3. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana 

procedura wynikająca z art. 24aa ustawy (tzw. procedura odwrócona).  

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego 

oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych 

na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:  

3.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca 

zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 

a) wykazu usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy lub usługi zostały 
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wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywa w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane jeżeli z uzasadnionej przyczyny                      

o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- 

oświadczenie wykonawcy w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

b) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania spełniania, w zakresie,  

w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - 

jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego. 

3.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 5 SIWZ, 

Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 

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

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

potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

b) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt. 3.2a) – jeżeli wykonawca polega 

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy  

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 3.2.a), składa dokument wystawiony                   

w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego 

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert  

4.1. W przypadku wnoszenia oferty przez wykonawców występujących wspólnie, 

oświadczenia dokumenty, o których mowa w pkt. 3.1 musi złożyć co najmniej jeden 

wykonawca, oświadczenia i dokumenty o których mowa w pkt, 3.2 (i odpowiednio pkt 4) 

należy złożyć odrębnie dla każdego wykonawcy. 

5. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. VI.1 SIWZ, oświadczeń 

lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 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 wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 

udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

6. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postepowania.  

7. Oświadczenia dotyczące wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych 

podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych                      

w art. 22a ustawy oraz wszelkie oświadczenia, o których mowa w pkt. VI SIWZ składane są               

w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 5 i 10 należy 

złożyć w formie oryginału. 
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8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się                  

o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą. 

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język 

polski. 

10. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 

w pkt VI SIWZ  jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego 

wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,                    

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.                              

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2020.346 – 

t.jedn. ).  

10.1 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń i dokumentów                  

w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych                         

i bezpłatnych baz danych zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych 

wskazane przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty. Jeżeli oświadczenia                             

i dokumenty sporządzone są w języku obcym wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. 

11. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania 

dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, 

należy przez to rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem 

(podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy, 

zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) 

upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa.  

12. Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób 

pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką                       

z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. 

13. W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych 

muszą się znaleźć podpisy wykonawcy, według zasad, o których mowa w pkt 8, 11 i 12 oraz 

klauzula „za zgodność z oryginałem”. W przypadku dokumentów wielostronicowych, należy 

poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą stronę dokumentu, ewentualnie poświadczenie 

może znaleźć się na jednej ze stron wraz z informacją o liczbie poświadczanych stron. 

14. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 11 w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty. 

 

VII.  Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli zamawiający, w sytuacjach 

określonych w art. 10c–10e, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami.  

 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres zamawiającego podany w pkt. 1 

niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

(art. 2 pkt 17 ustawy pzp).  

https://sip.lex.pl/#/act/17181936/2731520?directHit=true&directHitQuery=Dz.U.2017.570
https://sip.lex.pl/#/act/17181936/2731520?directHit=true&directHitQuery=Dz.U.2017.570
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Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, 

wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. 

2.1 W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę, 

zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez zamawiającego na numer faksu 

lub adres email, podany przez wykonawcę, została mu doręczona w sposób umożliwiający 

zapoznanie się z jej treścią. 

 

 

3. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 

        Kierownik Zakładu Usług Komunalnych – Grzegorz Ciepiela  

tel. 509-964-340 

e-mail:   kierownik@zuk-gorno.pl 

4. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie 

wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia 

nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2). 

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. 

3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym 

mowa w pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek                                

o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania. 

4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez 

ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej www. zuk-gorno.pl 

5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 

kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 

postępowania. 

6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 

5. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym 

zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano 

specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie 

internetowej www.zuk-gorno.pl 

3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak 

również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.  

4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści 

ogłoszenia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na 

wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne. 

5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 

mailto:kierownik@zuk-gorno.pl
http://www.zukgorno.naszbip.pl/
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Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianach, 

przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian      

w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa 

zamówień publicznych. 

6) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych  ogłoszenia                           

o zmianach, zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie 

internetowej  

www.zuk-gorno.pl 

 

6. Rejestracja Wykonawców:  

Dokonując rejestracji na numer faxu 41 / 302-32-04 lub adres e-mail kierownik@zuk-

gorno.pl 

należy podać: 

- nazwę i adres Wykonawcy 

- nr tel. i faksu, e-mail 

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów w sprawach dot. tego postępowania 

- określenie sposobu przekazywania informacji (poczta) 

- nazwę postępowania – „USUNIĘCIE I ZAGOSPODAROWANIE OSADÓW 

ŚCIEKOWYCH Z TERENU GMINY GÓRNO ” 

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium. 

 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

 

IX. Termin związania ofertą. 

 

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

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania   

ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym 

zamawiającego. 

5. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy 

jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

X. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

 

a) Ofertę należy sporządzić wypełniając formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1              

do niniejszego zapytania ofertowego.  

b) Podana cena zawiera wszystkie podatki, opłaty i koszty niezbędne do realizacji 

zamówienia. 

http://www.zukgorno.naszbip.pl/
mailto:kierownik@zuk-gorno.pl
mailto:kierownik@zuk-gorno.pl
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c) Składane oferty należy opisać kopertę - Oferta przetargowa na:  „USUNIĘCIE                    

I ZAGOSPODAROWANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z TERENU GMINY 

GÓRNO”  

d) Dokumenty składane w formie kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę. 

e) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie  ofertę przed 

terminem upływu wyznaczonego na składanie ofert.  

f) Informacja o wyniku postępowania zostanie przekazana Wykonawcom, którzy złożyli 

oferty oraz zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 

Zamawiającego http://www.zukgorno.naszbip.pl/.  

g) Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie i miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego. 

h) W przypadku odmowy zawarcia umowy przez wybranego wykonawcę Zamawiający 

wybierze ofertę złożoną przez Wykonawcę uznaną w następnej w kolejności                           

za najkorzystniejsza ofertę. 

i) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania 

przyczyny oraz unieważnienia postępowania w przypadku, gdy zaproponowana przez 

Wykonawców cena przekroczy kwotę,  jaka Zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie niniejszego zamówienia. 

1. Przygotowanie oferty: 

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem 

czytelnym. 

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

3) W formularzu ofertowym należy podać ceny jednostkowe za 1 tonę wywiezienia 

i zagospodarowania osadu ściekowego, skratek i piasku obejmującą odbiór, transport 

i zagospodarowanie, oraz cenę brutto ogółem oferty obowiązującą przez okres umowy  

niepodlegającej zmianie. 

4) Podana cena zawiera wszystkie podatki, opłaty i koszty niezbędne do realizacji 

zamówienia. 

5) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą 

wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, 

zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 

6) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia 

właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 

7) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki                   

i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 

8) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 

zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych 

dokumentach. 

9) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób 

podpisującej ofertę. 

10)  Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 

możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty 

gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne): 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
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2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu                     

o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,                    

a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie                          

z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego 

z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty. 

3) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub 

przez upoważnionego przedstawiciela. 

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

5) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona 

w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy 

Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych 

wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została 

zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 

3. Sposób zaadresowania oferty: 

1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób 

gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do 

terminu otwarcia ofert. 

2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na 

adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem 

wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: 

Oferta przetargowa na: 

„USUNIĘCIE I ZAGOSPODAROWANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH  

Z TERENU GMINY GÓRNO” 

Termin składania ofert:      07.09.2020 godz. 11:00 

Nie otwierać przed               07.09.2020 godz. 11:30 

3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 

oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych 

informacji. 

4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa: 

4.1. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien wskazać w sposób nie 

budzący wątpliwości, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz powinien 

zastrzec, że nie mogą być udostępniane. Wykonawca powinien również wykazać, nie później 

niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.             

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j Dz.U.2019.1010 z późn. zm.). Wykonawca 

powinien więc wykazać, iż zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do dnia składania 

ofert, mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub posiadają wartość 

gospodarczą oraz Wykonawca podjął w stosunku do nich czynności zmierzające do 

zachowania ich w poufności. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa               

w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4.2. Powyższe informacje muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U.2019.1010 z późń. zm.), - zaleca się, aby były trwale, 

oddzielnie spięte. 
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4.3. Powyższe zasady mają zastosowanie do informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, zawartych w szczególności w oświadczeniach, wyjaśnieniach                      

i dokumentach składanych przez Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, przy czym wskazanie tych informacji oraz wykazanie, że stanowią one 

tajemnicę przedsiębiorstwa powinno nastąpić przed upływem terminu do złożenia przez 

Wykonawcę wyjaśnień lub uzupełnień. 

5. Zmiana / wycofanie oferty 

a) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę 

zgodnie z zapisami art. 84 Ustawy PZP 

 

b) o zmianie / wycofaniu oferty Wykonawca zawiadamia Zamawiającego pisemnie przed 

upływem składania ofert zgodnie oznaczając odpowiednio „ZMIANA / WYCOFANIE 

OFERTY” 

c) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo 

osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. 

6. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez 

otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 

 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w terminie do dnia 07.09.2020r.                  

godz. 11:00. 

2. Oferty będą otwierane w dniu 07.09.2020r. godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego. 

3. Z zawartością wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert nie można 

zapoznać się przed upływem terminu, odpowiednio do ich złożenia lub otwarcia. (art. 86 ust. 1 

PZP)  

4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania,                    

z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. (art. 86 ust. 2 

PZP) 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. (art. 86 ust. 3 PZP) 

6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofertach. (art. 86 ust. 4 PZP) 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 

dotyczące:  

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. (art. 86 ust. 5 PZP). 

8. Za termin złożenia oferty przyjmuję się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. 

 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

 

1. Wykonawca określi: 
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- ryczałtowe ceny jednostkowe brutto – będą stanowić podstawę fakturowania wykonanych 

usług 

- cenę oferty brutto zawierającą ostateczną, sumaryczną cenę za wykonanie całości zadania. 

2. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane                      

z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty. 

3. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu 

cywilnego). 

4. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.  

5. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz 

wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 

oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie                       

z obowiązującymi przepisami. 

6. Zgodnie z art. 91 ust.5 Pzp, jeśli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym 

jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej 

ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych. 

7. Ceny muszą być podane w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego 

miejsca po przecinku.  

7.1. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów wyrażonych w innej 

walucie, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia wartości na podstawie kursu 

Narodowego Banku Polskiego z dnia ogłoszenia postępowania w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. 

 

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest 

możliwe z obiektywnych przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert                             

w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego. 

 

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 

szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 

1.1. Oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją. 

1.2. Oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie. 

1.3. Wykonawca przedstawił ofertę zgodną, co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 

1.4. Wniesiono poprawnie wadium (jeśli jest wymagane) 

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi 

podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych 

warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium. 

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość 

punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie 

do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych 

kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 pkt 

4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria 

oceny ofert przedstawione poniżej: 

a) cena – 60 pkt. 
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b) czas odbioru – 30 pkt. 

c) kryterium spełnienia europejskich norm emisji spalin dla pojazdów przystosowanych 

do transportu kontenerów spełniających wskazane (EURO 4 lub EURO 5) – 10 pkt. 

4.1 Kryterium ceny oceniane będzie na podstawie ceny ofertowej brutto podanej                             

w formularzu ofertowym i przeliczone wg wzoru: 

Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów. 

Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły: 

Cn / Cof.b. x 60 = ilość punktów, gdzie: 

Cn – najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych, 

Cof.b – cena oferty badanej nie odrzuconej, 

60 – wskaźnik stały, 

4.2. Kryterium czasu odbioru w dni robocze w oceniane będzie na podstawie wartości 

podanej w formularzu ofertowym i przeliczane wg następującej punktacji: 

- do 48 godzin – 0 pkt 

- do 36 godzin – 10 pkt 

- do 24 godzin – 20 pkt 

- do 12 godzin – 30 pkt. 

Przez czas odbioru rozumie się czas od momentu zgłoszenie potrzeby odbioru przez  

pracownika oczyszczalni telefonicznie lub pocztą elektroniczną do czasu podstawienia 

pojazdu przystosowanego do odbioru kontenera na terenie oczyszczalni. 

4.3.  Kryterium spełnienia europejskich norm emisji spalin (EURO 4 lub EURO 5) będzie 

oceniane na podstawie  załączonych   dokumentów dotyczących  pojazdu  przystosowanego 

do transportu kontenerów, spełniającego wskazane normy tj.: 

0 pojazdów z normą spalin EURO 4 lub EURO 5 – 0 pkt 

1 pojazd spełniający normy spalin EURO 5 lub równoważne – 10 pkt  

1 pojazd spełniający normy spalin EURO 4 lub równoważne – 5 pkt. 

Punkty w tym kryterium nie sumują się. 

5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium 

otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania 

kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba 

punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.  

6. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych 

punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty 

zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie 

powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. 

7. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług                        

w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej 

w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie 

zamówienia przepisami prawa. 

 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty                 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 

postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 
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2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. 

3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców 

podając w szczególności: 

1) nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej 

wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz                

z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 

2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało 

miejsce,  

3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce. 

4) terminie po upływie, którego możliwe będzie zawarcie umowy. 

 

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 

1) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy 

ogłoszeń, 

2) zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.zuk-gorno.pl 

5. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający 

zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert 

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 

ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na 

wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu 

kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten 

sam przedmiot zamówienia. 

7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej: 

1) w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub 

2) w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

jeżeli zostało ono przesłane pisemnie, 

3) w przypadku, gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono 

żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, możliwe jest zawarcie umowy przed 

upływem ww. terminów. 

8. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę. 

9. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie 

uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi 

jedna z przesłanek unieważnienia postępowania (art. 94 ust. 3 ustawy PZP) 

10. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

następujące dokumenty: 

10.1 Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile 

umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty 

10.2 W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się              

o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony 
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umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania 

każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu 

trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji                    

i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 

któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia 

 

XV.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

 

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, 

jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 

zamówienia publicznego na takich warunkach. 

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy:  

1) Zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić w przypadku:  

a) wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń 

zewnętrznych, obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które 

zasadniczo i istotnie uniemożliwiają wykonywanie części lub całości zobowiązań 

wynikających z Umowy, których nie można było przewidzieć i którym Zamawiający i/lub 

Wykonawca nie mogli zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać,  

b) działania osób trzecich albo innych zdarzeń, które uniemożliwiają wykonanie części lub 

całości zobowiązań wynikających z Umowy w terminie lub mogących negatywnie wpływać 

na jakość wykonywanych usług, 

UWAGA: termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu                  

o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej 

jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Przedłużenie terminu realizacji przedmiotu 

umowy powinno zawierać szczegółowe uzasadnienie w tym wskazanie faktycznych 

okoliczności lub zdarzeń oraz precyzyjne wyliczenie okresu koniecznego przedłużenia 

terminu. 

2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy (ceny podanej w ofercie) może nastąpić                             

w przypadku:  

a) zmiany stawek podatku VAT,  

b) niewykonania całości realizacji usługi stanowiącej przedmiot niniejszej umowy np. 

wskutek siły wyższej.  

3) Inne zmiany mogą nastąpić w przypadku:  

a) zmiany siedziby (adresu) Zamawiającego lub Wykonawcy  

b) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu umowy  

c) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których 

nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności                      

i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 
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e) wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy lub inne 

zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Zamawiającego), przy pomocy których 

Zamawiający realizuje przedmiot umowy  

f) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, w tym 

zmiana nr rachunku bankowego, zmiana danych teleadresowych itp.  

UWAGA: strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 4). Wniosek o zmianę 

postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.  

2.   Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnego aneksu  podpisanego 

przez strony pod rygorem nieważności. 

 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma 

lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę                      

w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę, 

b) określenia warunków udziału w postępowaniu, 

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

d) odrzucenia oferty odwołującego, 

e) opisu przedmiotu zamówienia, 

f) wyboru najkorzystniejszej oferty; 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 

rodzaju podpisu, a kopię odwołania odwołujący przesyła Zamawiającemu przed upływem 

terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł zapoznać się z treścią przed upływem 

tego terminu. 

4. Informowanie o niezgodnej z przepisami ustawy czynności: 

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

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 ustawy Pzp. W przypadku uznania 

zasadności przekazanej informacji, Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności 

zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej 

czynności. 

5. Terminy wniesienia odwołania: 

1) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały 

przesłane w inny sposób; 

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, 

wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej; 
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3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 pkt 1) i pkt 2) powyżej 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; 

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 

najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia                          

o udzieleniu zamówienia, 

b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

5) Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo 

wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

6. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI ustawy 

Pzp „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g 

7. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

 

XVIII. Ponadto, zgodnie z art. 36 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U.2019.1843 ze zm.) SIWZ zawiera: 

1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

2) Zamawiający nie planuje zawierania umowy ramowej. 

3) Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub 

art. 134 ust. 6 pkt 3 do 50% wartości zamówienia podstawowego. 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 ustawy Pzp polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem 

zamówienia podstawowego m.in. w zakresie odbioru osadu ściekowego 

Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że zamawiający będzie posiadał 

niezbędne środki finansowe oraz w szczególności, gdy potrzeba zmiany zakresu usługi będzie 

wynikała ze zmiany uwarunkowań mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. 

Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej. 

4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

5) Adres poczty elektronicznej: kierownik@zuk-gorno.pl 

  Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuk-gorno.pl  

6) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych 

7) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.   

8) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

8a) Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a – określono w pkt 

III.19 SIWZ. 

9) Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4. 

10) Zamawiający nie określa obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 

11) Zamówienie nie dotyczy robót budowlanych.  

12) Zamówienie nie dotyczy robót budowlanych.  

13) Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a. – nie określono. 

14) Zamawiający nie określa wymogu złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2.  

15) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
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