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I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM 

Gmina Wierzbica, Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

ul. Kościuszki 73 

26-680 Wierzbica 

NIP: 948-238-24-81 

tel. 48 618 19 53 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Zamówienie(„jako zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania 

działalności 'w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 132 ust. I pkt 4 oraz ust. 2 pkt 

1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 

2018 r. poz. 1986.), to jest: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług 

związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich 

sieci lub kierowania takimi sieciami, względnie związane jest z kanalizacją i oczyszczaniem 

ścieków lub działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej. Wartość zamówienia - nie 

przekracza kwoty 443 000 euro określonej w wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy 

rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie kwot 

wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania 

ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017r. Poz. 2479). Na podstawie art. 

133 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych do niniejszego zamówienia nie stosuje się 

przepisów tej ustawy. 

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 

1.Strona internetowa Zamawiającego bip Wierzbica: http://www.wierzbica.pl   

zakładka przetargi 

2. Tablica ogłoszeń ZWiK w Urzędzie Gminy. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV 90513600-2 usługa usuwania osadu 

CPV 90513700-3 usługa transportu osadu 

CPV 90513800-4 usługa obróbki osadu 

CPV 90513900-5 usługa likwidacji osadu 

 

2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: 

Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania osadów ściekowych metodą R 3 z terenu 

oczyszczalni ścieków Gminy Wierzbica – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji do instalacji 

przetwarzania odpadów, bez zastosowania rolniczego. 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

1) Przedmiotem umowy jest usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania osadów ściekowych 

o kodzie 19 08 05 wyłącznie metodą R3 z terenu oczyszczalni ścieków do instalacji 

przetwarzania odpadów, bez zastosowania rolniczego. 

2) Miejsce odbioru zamówienia: Oczyszczalnia Ścieków, natomiast realizacja zamówienia do 

instalacji wykonawcy. 

3) Komunalne osady ściekowe wytworzone w Oczyszczalni Ścieków to odpady 

zaklasyfikowane w Katalogu odpadów pod kodem 19 08 05. 

4) Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu umowy określa Specyfikacja Istotnych 

Warunków Zamówienia w części III. 



5) Szacunkowa ilość osadów przewidziana do sukcesywnego wywozu i zagospodarowania 

wynosi w okresie trwania umowy około 250 ton do końca 2020  roku. Ilość osadów może 

ulec zmianie i uzależniona jest od rzeczywistej ilości wytworzonego osadu. 

6) Komunalne osady ściekowe wytwarzane są w wyniku prowadzonego procesu 

technologicznego oczyszczania ścieków przy udziale komór osadu czynnego. Osad wstępny 

i nadmierny poddawane są zagęszczeniu w zagęszczaczach, następnie odwadniane 

mechanicznie na prasie taśmowej do zawartości suchej masy ok. 20 - 30 % i nie podlegają 

procesowi higienizacji. Minimalne parametry opisujące wymagania dotyczące przedmiotu 

zamówienia: 

a) Zwartość suchej masy w osadzie wynosi, zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy. 

b) Parametry fizyko- chemiczne osadu zawiera załącznik nr 2 do umowy. 

7) Inwestor zapewni załadunek pojazdu Wykonawcy. 

8) Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego ważenia załadowanego pojazdu w 

obecności pracownika ZWiK Wierzbica w miejscu wskazanym przez Inwestora (waga w 

odległości do 1 km od miejsca załadunku). 

9) O potrzebie wykonania wywozu osadów, zamawiający będzie powiadamiał wykonawcę 

   drogą telefoniczną /e-mailową. Odbiór osadu musi nastąpić niezwłocznie, w ciągu 48 godzin  

   od złożenia zapotrzebowania. 

10) Wykonawca winien dysponować zezwoleniem na odzysk metodą R3 oraz odpowiednim 

zezwoleniem na transport odpadów o kodzie 19 08 05 w okresie trwania umowy wiążącej 

obie Strony. 

11) Odzysk komunalnych osadów ściekowych winien odbywać się na terenie właściwym ze 

względu na miejsce prowadzenia działalności w zakresie odzysku odpadów (zgodnie z 

posiadanym aktualnym zezwoleniem na miejsce prowadzenia działalności w zakresie 

odzysku odpadów, wydanym przez właściwy organ administracyjny). 

12) Komunalne osady ściekowe powinny być poddane odzyskowi w instalacjach spełniających 

wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii lub w miejscach najbliżej 

położonych miejsca ich wytworzenia. 

13) Zamawiający wymaga by wykonawca poddawał osad zagospodarowaniu metodą odzysku 

R3 przed wprowadzeniem do obrotu. 

14) Transport osadów ściekowych środkami transportu wykonawcy przystosowanymi do 

przewozu osadów ściekowych, musi być prowadzony na zasadach ściśle określonych w 

obowiązujących przepisach prawa. Zapewnienie bezpiecznego i higienicznego transportu 

komunalnych osadów ściekowych do miejsca odzysku R3, odpowiada wykonawca. 

15) Wykonawca posiada wymagane przepisami prawa zezwolenie na prowadzenie działalności 

w zakresie transportu oraz odzysku osadów ściekowych. 

16) Wykonawca staje się posiadaczem osadów ściekowych z wszelkimi konsekwencjami, 

wynikającymi z zapisów ustawy o odpadach w tym zakresie, a w szczególności przejmuje 

odpowiedzialność za postępowanie z odpadami. Odpowiedzialność ta rozpoczyna się od 

momentu odbioru osadów ściekowych na środki transportowe na terenie oczyszczalni i 

potwierdzeniu tego kartą przekazania odpadu. Odpowiedzialność wykonawcy za 

zagospodarowanie osadów ściekowych określa art. 27 ust. 3 ustawy o odpadach (Dz. U. z 

2018 r. poz. 992). 

17) W dniu odbioru komunalnych osadów ściekowych wykonawca zobowiązany jest do 

podpisania dokumentu wydania osadów, a karty przekazania osadu dostarczy raz w miesiącu 

uzupełnione z dopiskiem metody R3 w rubryce odnośnie procesu przetwarzania. 

18) Wykonawca w pełni odpowiada za bezpieczny dla ludzi i zdrowia transport osadów 

ściekowych. 



4. Zamawiający przed zawarciem umowy zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji 

zamówienia bez podania przyczyny. Natomiast po zawarciu umowy razie zaistnienia 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

5. Termin wykonania zamówienia 

a) Przewidywany termin od dnia podpisania umowy do dnia: 31 grudnia 2020 roku. 

b) Fakturowanie częściowe w trzech ratach. 

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO: 

1. Warunek dotyczący posiadania odpowiednich zezwoleń: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: 

- posiada zezwolenie na przetwarzanie i zutylizowanie metodą R3 osadu ściekowego o kodzie  

19 08 05, w ilościach nie mniejszych niż objęte przedmiotem zamówienia. 

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu na podstawie 

oświadczeń i dokumentów określonych w niniejszej SIWZ. 

2. Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: 

- w okresie ostatnich dwóch lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy — w tym okresie wykaże się posiadanym doświadczeniem w wykonaniu 

minimum jednej usługi obejmującej odbiór i odzysk metodą R3 osadów ściekowych w średniej 

miesięcznej ilości nie mniejszej niż 100 ton. 

3. Warunek dotyczący posiadania odpowiedniego potencjału: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: 

 - dysponuje lub będzie dysponował środkami transportu przystosowanymi do przewozu osadu. 

4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, a także braku podstaw wykluczenia oraz dokumenty 

sporządzone wg wzoru stanowiącego załączniki nr 3 Oświadczenia w formie pisemnej należy 

złożyć wraz z ofertą. Do oferty należy dołączyć wykaz usług (zał. nr 1 do SIWZ) 

Dokumenty te potwierdzają 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. Do wykazu wykonanych usług należy załączyć 

dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący, czy 

zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców ww. oświadczenia 

składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 



5. Na wezwanie zamawiającego wykonawca dostarczy: 

a) zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 

potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

6. Forma oświadczeń i dokumentów składanych w postępowaniu 

Ofertę wraz z załącznikami, w tym oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 4 należy złożyć w 

formie pisemnej. Dokumenty, o których mowa w pkt. 5, należy złożyć w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem 

7. Oferty częściowe i wariantowe 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

V. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY: 

1. Oferta uwzględni wszystkie cenowe zobowiązania, jakie poniesie wykonawca z tytułu 

należytego oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania zamówienia, tj.: 

2. Cena oferty zostanie podana przez wykonawcę. Cena oferty jest ceną brutto (czyli zawiera 

podatek VAT oraz inne podatki i daniny publiczne), wyrażoną w złotych polskich z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Do obliczenia wartości podatku należy przyjąć 

stawkę podatku od towarów i usług VAT wg obowiązujących przepisów prawa. Za przyjęcie 

nieprawidłowej stawki podatku VAT odpowiada wykonawca. Cenę oferty należy skalkulować 

zgodnie z formularzem ofert. 

3. Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę ofertową brutto za wykonanie zamówienia tak, 

aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, warunki 

stawiane przez zamawiającego oraz wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca z tytułu 

należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym: 

a) koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; 

b) wykonanie zobowiązań na warunkach określonych w SIWZ, w tym umowy. 

4. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami 

ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. 



5. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych 

polskich. 

6. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę za tonę i nie może jej zmienić w 

trakcie obowiązywania umowy. 

VI. WYKLUCZENIE WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA 

 

1. Z postępowania wyklucza się wykonawców: 

a) w odniesieniu, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez 

likwidację majątku upadłego; 

b) którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu; 

2. Z postępowania wyklucza się również wykonawców, którzy: 

a) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 

postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w 

dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie 

utrudni uczciwej konkurencji; 

b) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 

prowadzonego postępowania; 

c) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

d) nie złożyli pełnomocnictw lub złożyli je wadliwe albo w wyznaczonym terminie nie złożyli, 

nie uzupełnili lub nie wyjaśnili tych dokumentów bądź nie odpowiedzieli na pytanie / 

wezwanie zamawiającego do uzupełnienia oferty w inny sposób lub jej wyjaśnienia. 

3. Zamawiający może również wykluczyć z postępowania wykonawcę, który w ciągu ostatnich 

trzech lat przed wszczęciem postępowania nienależycie wykonał zamówienie. 

4. Wszystkim wykluczonym wykonawcom równocześnie przekazuje się (pocztą elektroniczną, a 

następnie listem) informację o ich wykluczeniu z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. 

5. Oferta złożona przez wykonawcę, który zostanie wykluczony z postępowania, będzie uznana za 

odrzuconą. 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ DOKUMENTÓW 

l. W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną. Jeżeli zamawiający 

lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą 

elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem odrzucenia. Odpowiedź na 

korespondencję otrzymaną drogą elektroniczną zostanie udzielona jedynie, gdy zawierać 

będzie następujące dane: 

a. imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie; 

b. adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu); 



c. treść pytania (określenie przedmiotu sprawy). 

2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 

na 7 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później, 

niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

3. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców. 

 

VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIASIĘ Z WYKONAWCAMI 

- w sprawach dot. przedmiotu zamówienia — Jacek Małek - Kierownik Zakładu Wodociągów                            

i Kanalizacji, e-mail: wodociagi0@poczta.onet.pl 

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Inwestor nie wymaga wadium. 

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca składający ofertę pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna 

się z upływem terminu składania ofert. 

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

1. Oferta 

a) Ofertę stanowi wypełniony „formularz ofertowy” (załącznik nr 4 do SIWZ) z załączonymi 

wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. 

b) Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią SIWZ, oraz treścią zawartą w formularzach 

stanowiących załączniki do SIWZ. 

c) Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna z 

formularzami załączonymi do SIWZ. 

2. Forma oferty 

a) Oferta winna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności; 

b) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

c) Wykonawca może złożyć jedną ofertę; 

d) Pożądane jest ponumerowanie kolejnych stron oferty oraz zaleca się, aby wszystkie 

dokumenty tworzące ofertę były spięte - zszyte w sposób uniemożliwiający ich 

zdekompletowanie. Oferta winna być złożona w opieczętowanej pieczątką firmową kopercie 

oznaczonej następująco: Przetarg na „Wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych o 

kodzie 19 08 05 wyłącznie metodą R 3, z terenu Oczyszczalni Ścieków Gminy Wierzbica 

– Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  do instalacji przetwarzania odpadów, bez 

zastosowania rolniczego”; 

e) Informacje zawarte w ofercie stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca, nie 

później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być udostępniane, muszą być 

oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ 

PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU 



NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. 

zm.) i powinny być odrębną częścią, niezłączoną z ofertą w sposób trwały; 

f) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi wykonawca; 

g) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

3.Podpisy 

a) Osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy/ wykonawców muszą podpisać: 

- formularz ofertowy; 

- załączniki; 

- miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany; 

b) W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 

pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do 

reprezentacji wykonawcy. 

Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii. 

4. Forma dokumentów 

a) Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być 

opatrzone klauzulą ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM i poświadczone za zgodność z 

oryginałem przez wykonawcę; 

b) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 

przypadku innych podmiotów, na których zasobach wykonawca polega, kopie dokumentów 

dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z 

oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty; 

c) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez wykonawcę; 

d) zamawiający może zażądać przedstawienia w wyznaczonym przez siebie terminie oryginału 

lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez wykonawcę 

kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawidłowości. 

5. Zmiany, wycofanie oferty 

Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno 

zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiana lub wycofanie 

oferty powinny znaleźć się w zamkniętej kopercie odpowiednio oznaczonej  

„Zmiana” lub „Wycofanie”. 

 

XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

Miejsce i termin składania ofert: siedziba zamawiającego Urząd Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 

73, 26-680 Wierzbica, sekretariat (I piętro pok. Nr 17) w terminie do dnia:   

29 lipca 2020r. do godz. 1200.  

Otwarcie ofert: siedziba zamawiającego w dniu 29 lipca 2020r. o godz. 1215. Jeżeli oferta wpłynie 

do zamawiającego pocztą lub inną drogą, np. pocztą kurierską, o terminie złożenia oferty decyduje 

wyłącznie termin dostarczenia oferty do zamawiającego. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, 

która została złożona po terminie. 



XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ 

SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w SIWZ. 

2. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert: 

a. Kryterium I - Cena brutto - 100 % 

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium otrzyma 

maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagane kryterium 

przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. 

Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. 

3. Zastosowany wzór do obliczenia punktowego dla kryterium: 

Kryterium I — cena brutto — waga 100 

      Cn 

C =---- x 100 pkt 

     Gb 

 

gdzie: 

C - ilość punktów 

Cn— najniższa cena oferty [złotych brutto] 

Cb— cena badanej oferty | złotych brutto] 

 

4. O wyborze oferty najkorzystniejszej zadecyduje najwyższa liczba uzyskanych punktów. 

Pod uwagę będą brane liczby zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

 

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

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

wynikających z treści niniejszej Specyfikacji i projektem umowy jako załącznik nr 5 oraz 

danych zawartych w ofercie. 

2. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu 

widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej Specyfikacji. 

3. W przypadku, gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez 

dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed 

przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne. 

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie 

internetowej zamawiającego. 

5. Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną zawiadomieni niezwłocznie o dokonanym wyborze. 

6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. O miejscu i terminie podpisania umowy z 

wybranym wykonawcą zamawiający powiadomi odrębnym pismem. 



 

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY 

Od wyniku wyboru oferty służy wykonawcy biorącemu udział w przetargu protest do Kierownika 

zamawiającego, w terminie 5 dni od ogłoszenia o wyborze, a jeżeli informacja została przekazana 

faxem lub drogą elektroniczną w ciągu 3 dni od przekazania informacji. 

XIX. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego. 

XX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

1. Postępowanie unieważnia się, gdy: 

a. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 

b. cena najkorzystniejszej oferty lub najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych przewyższa 

kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że 

zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

c. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego: 

d. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy; 

2. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 70 par. 3 

Kodeksu Cywilnego. 

3. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadamia, podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 

a. ubiegali się o udzielenie zamówienia — w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert, 

b. złożyli oferty — w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 

ofert. 

4. Informację o unieważnieniu postępowania (lub odpowiednio jego części) zamieszcza się 

również na stronie internetowej zamawiającego. 

5. W przypadku unieważnienia postępowania zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał 

się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy 

tego samego przedmiotu zamówienia (lub jego unieważnionej części). 

 

 

 

 

 



Załącznikami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są: 

 

1 – Wykaz wykonanych usług 

2 – Sprawozdania z badania osadu 

3 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące udziału w postępowaniu 

4 – Formularz ofertowy 

5 – Projekt umowy – wywóz osadu ściekowego 

            6 - Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków  

              informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

 

 


