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SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 NA REALIZACJ Ę USŁUG: 
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1. Nazwa i adres Zamawiającego. 
 
„Górna Raba” Sp. z o.o.,  
ul. Krakowska 27 e , 34-730 Mszana Dolna, 
tel./fax  ( 0-18) 33-10-324  
adres strony internetowej www.gornaraba.pl,  
NIP: 681-18-02-943, REGON 356267546 
 
 
2. Tryb udzielenia zamówienia. 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych w Ustawie Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. 2015r., poz. 2164 tekst jednolity z późn. zmianami), zwanej dalej 
u.p.z.p. 
 
Wspólny Słownik Zamówień ( CPV):  
90512000-9 (Usługi transportu odpadów) 
90513700-3 (Usługi transportu osadów) 
90511000-2 (Usługi wywozu odpadów) 
90513600-2 (Usługi usuwania osadów) 
90513800-4 (Usługi obróbki osadów) 
90513900-5 (Usługi likwidacji osadów) 
90500000-2 (Usługi związane z odpadami) 
90510000-5 (Usuwanie i obróbka odpadów) 
 
 
3. Opis przedmiotu zamówienia.  
   
1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje załadunek, transport i przetwarzanie  

odpadów o kodach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09 
grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014, N, poz. 1923) tj. 190801- 
skratki, 190802- zawartość piaskowników i 190805- ustabilizowane komunalne osady 
ściekowe z terenów: 
a) oczyszczalni ścieków w Pcimiu, 
b) oczyszczalni ścieków w Mszanie Dolnej, 
c) oczyszczalni ścieków w Rokicinach Podhalańskich, 
d) oczyszczalni ścieków „Kasinka Mała” w Lubniu, 
e) oczyszczalni ścieków w Tokarni 
z zachowaniem wymogów określonych przepisami Ustawy o odpadach z dnia  
14 grudnia 2012r. (Dz. U. 2013, poz. 21), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
06 luty 2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych  (Dz. U. 2015, poz. 257) 
oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r.  
w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 
2014, poz.1973) oraz innych powiązanych aktów wykonawczych. 

2. Zamawiający dopuszcza odzysk osadów ściekowych poprzez stosowanie ich na cele 
określone w art. 96 ust. 1 pkt Ustawy o odpadach – Dz. U. z 2013r. poz. 21 
z zachowaniem warunków Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 
komunalnych osadów ściekowych – (Dz. U. 2015, poz. 257) 
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3. Odbiór odpadów ściekowych będzie odbywał się w dni robocze od poniedziałku do 
piątku od godz. 7:30 do 13:30. 
 

W przypadku kontroli Inspekcji Państwowych i ewentualnych kar finansowych 
nałożonych na Zamawiającego (jako wytwórcę) wynikających z transportu  
i przetwarzania odpadów będących przedmiotem zamówienia niezgodnego  
z prawem lub warunkami zawartymi w umowie, Zamawiający obciąży finansowo 
Wykonawcę. 
 
Wykonawca jest zobowiązany, podczas poddawania odzyskowi komunalnych osadów 
ściekowych poprzez stosowanie zgodnie z wytycznymi ustawy o odpadach z dnia 14 
grudnia 2012r., (Dz. U. 2013, poz. 21), przestrzegać przepisów art. 20 ust 3-5 tejże 
ustawy. 

 
1. ILOŚĆ ODPADÓW PRZEZNACZONYCH DO ZAGOSPODAROWANIA 
 
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów 
łącznie z wszystkich w/w oczyszczalni ścieków w następujących ilościach rocznych: 
a) skratki –62,0 Mg, 
b) zawartość piaskownika – 107,0 Mg, 
c) ustabilizowany komunalny osad ściekowy – 3 600,00 Mg  
 
Zamawiający zastrzega, że podane ilości odpadów są ilościami szacunkowymi i ich ilość 
może ulec zmianie. W/w wartości są uzależnione od ilości i jakości dopływających do 
oczyszczalni ścieków surowych jak również od stopnia odwodnienia w przypadku 
komunalnych osadów ściekowych. 
Powyższe wartości zostały podane w celu sporządzenia oferty.  
Podaną ilość odpadów należy traktować jako orientacyjną i Wykonawcy nie przysługuje 
prawo odszkodowania za nieosiągnięcie wskazanych ilości. 
Z tytułu zmniejszenia ilości wywożonych odpadów Zamawiający nie będzie ponosił 
dodatkowych kosztów. W przypadku większej ilości odpadów niż zostały podane 
Wykonawca zobowiązuje się do ich odbioru. 

 
 

2. ZAKRES WYKONYWANEJ USŁUGI 
 

Całość prac związanych z odbiorem i przetwarzaniem odpadów powinna obejmować: 
1) w przypadku oczyszczalni ścieków w Mszanie Dolnej 

a) dostarczenie pustego, szczelnego i zamykanego kontenera osobno na 
skratki i osobno na zawartość piaskownika, o maksymalnych 
wymiarach 3,65m x 1,70m x 1,30m [długość x wysokość  
x szerokość] i ładowności od 5,0 do 10,0 Mg i podstawienie ich do 
załadunku w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, 

b) załadunek pełnych kontenerów z piaskiem i skratkami na samochód, 
którym będą transportowane 

c) podstawienie samochodu ciężarowego z pustą, uszczelnioną naczepą 
ładunkową, zakrywaną plandeką, o maksymalnej wysokości naczepy 
2,50 m, a pojemności od 24,0 Mg, do załadunku osadu. 

d) transport w/w odpadów do miejsca ich przetwarzania, 
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e) przetwarzanie odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach (Dz. U. 2013, 
poz. 21) i Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie 
komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2015, poz. 257) oraz 
innych powiązanych aktów wykonawczych. 

 
2) w przypadku oczyszczalni ścieków w Pcimiu, Rokicinach Podhalańskich          

i „Kasinka Mała” w Lubniu 
a) dostarczenie pustego, szczelnego i zamykanego kontenera bądź 

pojemnika osobno na skratki i osobno na zawartość piaskownika  
i podstawienie ich do załadunku w miejscu wyznaczonym przez 
Zamawiającego, 

b) dostarczenie pustego, szczelnego kontenera dostosowanego do 
odbioru komunalnego osadu ściekowego o maksymalnych 
wymiarach 3,65m x 1,70m x 1,30m [długość x wysokość  
x szerokość] i ładowności od 5,0 do 10,0 Mg oraz podstawienie go do 
załadunku pod podajnik ślimakowy podający komunalny osad 
ściekowy. W przypadku oczyszczalni ścieków „Kasinka Mała”  
w Lubniu pusty kontener należy podstawić pod wiatę, pod podajnik 
ślimakowy podający komunalny osad ściekowy. 

c) załadunek pełnych kontenerów z odpadami, na samochód którym 
będą transportowane,  

d) transport w/w odpadów do miejsca ich przetwarzania, 
e) przetwarzanie odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach  (Dz. U. 2013, 

poz. 21) i Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie 
komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2015, poz. 257) 

 
3) w przypadku oczyszczalni ścieków w Tokarni 

a) dostarczenie pustego, szczelnego i zamykanego pojemnika bądź 
kontenera na skratki i podstawienie go do załadunku w miejscu 
wyznaczonym przez Zamawiającego, 

b) załadunek pełnego pojemnika lub kontenera ze skratkami, na 
samochód którym będą transportowane,  

c) transport w/w odpadu do miejsca ich przetwarzania, 
d) przetwarzanie odpadu zgodnie z Ustawą o odpadach (Dz. U. 2013, 

poz. 21). 
Uwaga!! 

1. Komunalny osad ściekowy pochodzący z oczyszczalni ścieków  
w Tokarni poddawany jest po wstępnym zagęszczeniu dalszej przeróbce  
(tj. odwadnianiu na mechanicznej prasie filtracyjnej) w oczyszczalni ścieków  
w Mszanie Dolnej lub Kasinka Mała w Lubniu skąd Wykonawca będzie go 
odbierał. 

2. Wykonawca będzie zobowiązany wykonywać usługę zgodnie z potrzebami 
technologicznymi Zamawiającego, po zgłoszeniu mu potrzeby odbioru 
odpadów przez upoważnioną do tego celu osobę.  

3. Wymiana kontenera do odbioru osadu ściekowego z oczyszczalni ścieków  
w Pcimiu, Rokicinach Podhalańskich i „Kasinka Mała” w Lubniu, musi 
następować w następujący sposób: po zabraniu pełnego kontenera z osadem,  
w to samo miejsce czyli pod podajnik ślimakowy podający osad  
z prasy do kontenera, należy podstawić pusty kontener. 
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4. W przypadku stosowania komunalnego osadu ściekowego w celach zgodnych 
z art. 96 ust. 1  Ustawy o odpadach   (Dz. U. 2013, poz. 21) Zamawiający 
usługę zobowiązany jest w myśl art. 96 ust. 6 Ustawy jak wyżej do 
przeprowadzania badań komunalnych osadów ściekowych z częstotliwością 
stosownie do Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie komunalnych 
osadów ściekowych §5 ust.2 z dnia 06 lutego 2015r. (Dz. U. 2015, poz. 257) i 
przekazywania uzyskanych wyników badań Wykonawcy. Natomiast badania 
gruntów wykonywane zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra 
Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych z dnia 06 lutego 
2015r. (Dz. U. 2015, poz. 257) spoczywać będą na Wykonawcy przedmiotu 
zamówienia. Wyniki badań gruntu każdorazowo przekazane zostaną przez 
Wykonawcę Zamawiającemu przed odbiorem komunalnych osadów 
ściekowych.  

5. Ilość odebranych odpadów określana będzie poprzez: 
a)  ważenie kontenera lub samochodu z naczepą. Koszt ważenia 

każdorazowej partii wywożonego osadu spoczywał będzie na 
Wykonawcy. Ważenie będzie odbywać się na wadze samochodowej, 
w atestowanym punkcie kontroli obsługi obustronnie uzgodnionym, 
możliwie najbliżej oczyszczalni ścieków eksploatowanej przez 
Zamawiającego. 

lub 
b) dokonanie pomiaru objętości zajmowanej przez odpady w kontenerze 

lub naczepie samochodu ciężarowego po procesie załadunku odpadów. 
 

 
3. CHARAKTERYSTYKA ODPADÓW PRZEZNACZONYCH DO  

ZAGOSPODAROWANIA 
 
Osady wytwarzane na poszczególnych oczyszczalniach ścieków eksploatowanych przez 
Spółkę „Górna Raba” mają w zależności od pory roku oraz ilości i  jakości dopływających 
ścieków surowych postać mazistą lub ziemistą. 
Ustabilizowane komunalne osady ściekowe przekazywane Wykonawcy usługi nie 
podlegają wapnowaniu w procesie technologicznym prowadzonym przez poszczególne 
oczyszczalnie ścieków. 
Charakterystyka właściwości fizycznych, chemicznych oraz bakteriologicznych 
ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opracowana przez Laboratorium Spółki 
„Góra Raba”. 
Pod względem bakteriologicznym, parazytologicznym i zawartości metali ciężkich 
komunalne osady ściekowe wytwarzane na oczyszczalniach ścieków w Mszanie Dolnej, 
Rokicinach Podhalańskich, Lubniu – „Kasinka Mała”, Tokarni, Pcimiu spełniają 
wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów 
ściekowych   (Dz. U. 2015, poz. 257),  
W związku z powyższym przekazywane Wykonawcy osady mogą być stosowane m.in. do 
celów określonych w art. 96 ust.1 Ustawy o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21). 
Przedstawiona w załączniku nr 3 do Specyfikacji charakterystyka właściwości fizyko-
chemicznych i bakteriologicznych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych 
stanowi wartości średnie i odnosi się do próbek osadów wapnowanych. 
UWAGA !!!!  Zdarza si ę , że osady ściekowe wytwarzane na oczyszczalni ścieków  
w Pcimiu mogą mieć wyższa wartość chromu niż dopuszczalna przedstawiona  
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w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie komunalnych 
osadów ściekowych   (Dz. U. 2015, poz. 257), co skutkuje zakazem stosowania 
powstałego osadu zgodnie z wytycznymi art. 96 ust 1 pkt 1-5 ustawy o odpadach  
z dnia 14 grudnia 2012  (Dz. U. 2013, poz. 21). 
 
4. Zawartość dokumentacji przetargowej udostępnianej w postępowaniu 

przetargowym. 
 
1. Zestaw dokumentacji przetargowej udostępnianej na zasadach określonych w art. 42 

ust.1 oraz ust. 2 u.p.z.p. Wykonawcom przez Zamawiającego obejmuje dokumenty 
wymienione poniżej, jak również ewentualne późniejsze uzupełnienia, uzgodnienia                  
i wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz odpowiedzi na 
pytania Wykonawców: 

a) Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 
Publicznych  z w dniu 04.01.2016 Nr 526 - 2016 i umieszczone na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz stronie  internetowej 
www.gornaraba.pl 

b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami formularz 
oferty, załączniki oświadczeń, charakterystyka fizyko-chemiczna 
i bakteriologia komunalnych osadów ściekowych, projekt umowy 
zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego tj. www.gornaraba.pl. 

 
 
5. Termin wykonania zamówienia. 
 
Wymagany termin wykonania zamówienia: 
 
Termin rozpoczęcia 05 maj 2016 rok 
Termin zakończenia 04 maj 2017 rok  
 
6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełnienia tych warunków. 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1. Spełniają warunki określone w art. 22 u.p.z.p. 
1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie gospodarowania 

odpadami, a to: 
1. Wykonawca składający ofertę na odbiór, transport i przetwarzanie odpadów 

wykazanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia musi 
posiadać stosowne zezwolenie na transport i decyzje na przetwarzanie odpadów 
objętych specyfikacją wydanych przez właściwy organ państwowy ze względu na 
miejsce prowadzenia działalności w zakresie gospodarowania tymi odpadami. 

1.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie gospodarowania odpadami. 
1.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia. 
1.4. Posiadają warunki ekonomiczne i finansowe zapewniające wykonanie zamówienia. 
 
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów,  
o których mowa w art. 24 u.p.z.p. 
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Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie 
spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach 
wyszczególnionych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
 

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki postawione w punkcie 6, należy 
dostarczyć : 
1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki zgodnie z art. 22 ust 1 u.p.z.p., 
załącznik nr 4 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
2. Wymagane prawem decyzje i zezwolenia na prowadzenie działalności objętej 
przedmiotem zamówienia tj.: 

 
2.1. decyzje właściwego organu administracyjnego na transport odpadów będących 

przedmiotem zamówienia zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach                             
z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. 2013, poz. 21) z wyszczególnieniem kodu 
odbieranych odpadów: 19 08 01 – skratki, 19 08 02 – zawartość piaskowników,  
19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe. 

2.2. w przypadku braku takiej decyzji należy przedłożyć umowę z firmą, która uzyskała 
odpowiednie zezwolenie wraz z tym zezwoleniem potwierdzonych za zgodność  
z oryginałem. 

2.3. decyzje właściwego organu administracyjnego na przetwarzanie odpadów będących 
przedmiotem zamówienia zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach z dnia 14 
grudnia 2012. (Dz. U. 2013, poz. 21) z wyszczególnieniem kodu odbieranych 
odpadów: 19 08 01 – skratki,19 08 02 – zawartość piaskownika, 19 08 05 – 
ustabilizowane komunalne osady ściekowe. 

2.4. w przypadku odzysku zgodnego z art. 96 ust. 1 z zachowaniem wymogów  
art. 96 ust. 12 oraz art. 20 ust. 3-5 Ustawy o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21) oraz 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 06 lutego 2015r., w sprawie 
komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2015, poz. 257) Wykonawca  przedstawia: 

a. wykaz gruntów, na których mają zostać zastosowane komunalne osady 
ściekowe w postaci kopii map geodezyjnych potwierdzonych za zgodność 
 z oryginałem 

b. kopie tytułu własności gruntów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, na 
których komunalne osady ściekowe mają być stosowane, 

c. w przypadku, gdy stosowanie komunalnych osadów ściekowych odbywać się 
będzie na gruntach dzierżawionych należy dostarczyć kopię umowy dzierżawy 
gruntu, na których będą stosowane komunalne osady ściekowe potwierdzonej 
za zgodność z oryginałem. Umowy dzierżawy powinny być zawarte co 
najmniej na okres realizacji zamówienia. 

d. oświadczenie Wykonawcy, że grunty wymienione w punkcie a) nie są objęte 
zakazami w myśl art. 96 ust. 12 Ustawy o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21)  
i spełniają wymagania § 2 pkt 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska  
z dnia 06 lutego 2015r., w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 
2015, poz. 257), załącznik nr 5 do niniejszej Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, 

e. oświadczenie Wykonawcy,  określające sposób odzysku komunalnych osadów 
ściekowych, o których mowa w art. 96 ust. 1. Oświadczenie to niezbędnie jest 
do określenia dawki osadu stosowanego na grunty zgodnie z Rozporządzenia 
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Ministra Środowiska z dnia 06 lutego 2015r., w sprawie komunalnych osadów 
ściekowych (Dz. U. 2015, poz. 257) załącznik nr 6 do niniejszej Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, 

f. badania gleb na zawartość w nich metali ciężkich, fosforu, azotu, stopnia 
zakwaszenia pod kątem zastosowania na nich komunalnych osadów 
ściekowych – Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt 
badania gruntów, na których osady mają być stosowane i wyliczenia dawek 
osadu do zastosowania zgodnie z art. 96 ust. 6 i 7 Ustawy o odpadach. 

 
UWAGA!!  

 
a) W/w decyzje dotyczące przetwarzania odpadów będących przedmiotem 

zamówienia  a w przypadku rolniczego stosowania osadów areał gruntów mają 
zapewnić odbiór odpadów w ilości odpowiadającej co najmniej ilości, na którą 
składana jest oferta. 

b) Areał gruntów, na których mają być zastosowane komunalne osady ściekowe  
 w celach określonych w art. 96 ust 1 pkt 1-5 ustawy o odpadach  
(Dz. U z 2013 poz. 21) musi znajdować się na terenie województwa 
małopolskiego. 

c) Decyzje o których mowa w pkt. 7 muszą posiadać ważność przez cały okres 
trwania umowy. 

d) Wykonawca przed odbiorem komunalnych osadów ściekowych do odzysku 
poprzez zastosowanie go w celach określonych  w art. 96 ust 1 ustawy o odpadach 
(Dz. U z 2013 poz. 21), zobowiązany jest do dostarczenia kopii stosownych 
dokumentów potwierdzających, że wykorzystywane grunty nie są objęte 
zakazami w myśl art. 96 ust. 12 Ustawy o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21). 

 
3. Wykażą, że w ciągu ostatnich trzech lat wykonali co najmniej jedną usługę (a jeżeli 
okres działalności jest krótszy w tym okresie) w zakresie gospodarowania odpadami 
(odbioru, transportu i przetwarzania) o kodach 19 08 01 - skratki, 19 08 02 – zawartość 
piaskownika, 19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe, z podaniem daty  
i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te 
zostały wykonane z należytą starannością zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej 
Specyfikacji. 
4. Oświadczenie, że osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane 
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień zgodne  
z załącznikiem nr 7 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
5. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu odpowiednich środków transportu, które 
umożliwi ą odbiór odpadów będących przedmiotem zamówienia zgodne z załącznikiem 
nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
6. Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego,       
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 250 tysięcy 
złotych. 
7. Oświadczenie, że Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 u.p.z.p. zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia 
8. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 11 
9. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
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lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6-ciu 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
10. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24, 
ust.1 pkt 4-8, 9 Ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

 
 
UWAGA !!! 
1. Dokumenty, o których mowa w punkcie 7 mogą być przedstawione w formie 

oryginału albo czytelnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez 
oferenta (osoby upoważnione do reprezentacji), 

2. Złożenie przez oferenta fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo 
nierzetelnych oświadczeń zagrożone jest karą pozbawienia wolności (art.297 ustawy 
 z dnia 6.06.1997r. Kodeks karny – Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553) i zgodnie  
z przepisami Ustawy ”Prawo zamówień publicznych” powoduje wykluczenie oferenta 
z postępowania. 

3. W przypadku stwierdzenia, że przedstawione dokumenty lub ich kopie są nieczytelne 
lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości, Zamawiający będzie żądać od oferenta 
przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii tych dokumentów 
ustalając termin ich przedłożenia 

4. Zamawiający działając w oparciu o przepisy art. 26 ust. 3 u.p.z.p. zastrzega sobie 
prawo wezwania Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli 
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do 
uzupełnienia tych dokumentów w określonym przez Zamawiającego terminie.  

 
Dodatkowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia: 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do aplikowania osadu na przebadanych gruntach 
zgodnie z wyliczonymi dawkami oraz sporządzania kart aplikacji osadu na tych 
gruntach i przekazywania ich Zamawiającemu usługę. 

2. Ze względu na brak na poszczególnych oczyszczalniach ścieków miejsca 
pozwalającego na dłuższe magazynowanie odpadów Wykonawca startujący 
w przetargu musi zapewnić systematyczny, bieżący odbiór odpadów nawet  
w przypadku wystąpienia temperatur poniżej 0oC, a także klęsk żywiołowych. 

3. Wywóz odpadów odbywać się będzie w sposób ciągły z wyłączeniem sobót, niedziel  
i świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy.  

4. Odbiór odpadów będzie dokonywany w godzinach od 730 do 1330 w dni robocze 
ustalone z osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego usługę. 

5. Przy załadunku, transporcie i wyładunku odpadów będących przedmiotem 
zamówienia Wykonawca odpowiada za utrzymanie czystości i stanu nawierzchni dróg 
zakładowych i publicznych. 

6. Potwierdzeniem przejęcia odpadów przez Wykonawcę będzie wystawiona przez niego 
na koniec miesiąca kalendarzowego zbiorcza karta przekazania odpadu potwierdzona 
pod względem ilościowym przez Zamawiającego. 

7. Z chwilą załadunku odpadów na transport Wykonawcy, Wykonawca przejmuje 
całkowitą odpowiedzialność prawną i finansową za zagospodarowanie odpadów 
zgodnie z  art. 27 ust. 3 Ustawy o odpadach (Dz. U. 2013r., poz. 21). 

8. W celu uniknięcia ewentualnych nieporozumień i problemów mogących wystąpić na 
etapie wykonywania usługi objętej przetargiem zaleca się Wykonawcom do 
zapoznania z przedmiotem zamówienia. 
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Wizja lokalna może być dokonana na poszczególnych oczyszczalniach ścieków przed 
terminem składania oferty. 

     Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca startujący 
w przetargu. 

 
 

8. Informacja o Wykonawcach wykluczonych z udziału w postępowaniu 
 

Wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  podlegają  Wykonawcy  
w przypadkach określonych   art. 24 ust. 1,2 u.p.z.p. 

Oferta Wykonawcy, który został wykluczony zostanie uznana za odrzuconą. Zamawiający 
zawiadomi Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 
9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywanie oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 

 
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania dotyczące treści SIWZ 

oraz informacje pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami będą przekazywane 
pisemnie, faxem oraz drogą elektroniczną. Korespondencję przekazaną faksem /fax: 
(018 – 33 – 10 – 324) lub drogą elektroniczną (gornaraba@op.pl) uważa się za 
złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego lub Wykonawcy przed 
upływem terminu i fakt jej dostarczenia został niezwłocznie potwierdzony przez stronę 
na żądanie drugiej strony.  

2. Wykonawcom  przysługuje prawo przed terminem złożenia oferty zwrócenia się do 
Zamawiającego z pytaniem dotyczącym wszelkich wątpliwości związanych                          
ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Odpowiedzi zostaną udzielone na 
wszystkie pytania związane ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia pod 
warunkiem, że zapytanie wpłynie do Zamawiającego zgodnie z art. 38 u.p.z.p. 
Zamawiający udzieli odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którym doręczono 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia  bez ujawnienia źródła zapytania. 
Odpowiedzi będą stanowiły integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed 
upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się 
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

4. Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego 
do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. O przedłużeniu terminu składania ofert 
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazano 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. 

5. Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrań (-nia) Wykonawców  
w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

6. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami 
są: Zofia Halama, Krystyna Kubacka tel./fax  /018/ 33 10 324.  
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10. Informacje dotyczące wadium.  
 
1. Przystępując do składania oferty Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości    

10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem 
terminu składania ofert.  
Wadium winno być wniesione w jednej lub kilku formach określonych  w art. 45.ust.6 
u.p.z.p. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek 
bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej, Rynek 1 nr konta: 
97880800060010000054540001 z dopiskiem „Wadium: załadunek, transport 
i przetwarzanie odpadów ściekowych”. 
Przelew winien być  dokonany w terminie gwarantującym wpływ wadium na konto 
Zamawiającego przed upływem terminu  składania ofert. 

2.  W przypadku wnoszenia wadium w innej niż pieniądz formie, oryginał 
zabezpieczenia winien być złożony u Zamawiającego tj. w siedzibie „Górna Raba”  
Sp. z o.o., 34-730 Mszana Dolna, ul. Krakowska 27e  przed upływem terminu 
składania ofert.  

3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji (poręczenia), 
gwarancja musi być bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie, 
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące 
elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji 
(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej 
udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, określenie 
wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

b) kwotę gwarancji, 
c) termin ważności gwarancji, 
d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne 

żądanie Zamawiającego, w okolicznościach o których mowa w art. 46 ust. 4a 
lub 5 u.p.z.p.  

4. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez 
rozpatrywania 

5. Zwrot i zatrzymanie  wadium następuje na warunkach określonych w art.46 u.p.z.p. 
6. Nie wniesienie wadium, o którym mowa w ust.1 pkt 10 niniejszej Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia spowoduje, iż Wykonawca zostanie wykluczony     
z przedmiotowego postępowania. 

 
 

11. Termin związania ofertą.  
 
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do 
składania ofert. 
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12. Opis sposobu przygotowania ofert  
 
     Oferta powinna być przygotowana w następujący sposób: 

 
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawcy zobowiązani są 

zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę 
zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.  

2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie 
odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z uczestnictwem  
w postępowaniu, a w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu 
względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy Pzp.  

3. Oferta powinna być sporządzona pod rygorem nieważności, w formie pisemnej,  
w języku polskim, trwałą i czytelną techniką w oparciu o wzór formularza ofertowego 
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej  SIWZ. 

4. Oferta winna zawierać datę jej sporządzenia oraz podstawowe dane o Wykonawcy: 
nazwę firmy, dokładny adres, NIP, Regon, numery telefonów i faxu, nazwiska 
i imiona osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy. 

5. Wymaga się by oferta była podpisana przez osobę lub osoby we właściwy sposób 
upoważnione do podpisania oferty zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy 
określoną  w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy 
organizacyjnej firmy Wykonawcy. 

6. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być 
załączone aktualne pełnomocnictwo określające zakres uprawnień do podejmowania 
czynności prawnych, podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub 
fizyczną i uwierzytelnione notarialnie. 

7. Dokumenty składane w formie kserokopii, odpisów itp. winny być potwierdzone za 
zgodność z oryginałem (pieczęć z datą) i podpisane przez osobę (osoby) uprawnione 
do podpisania oferty. 

8. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami winny być ponumerowane, ułożone  
w kolejności i spięte w sposób uniemożliwiający jej dekompletację oraz podpisane 
przez osobę (osoby) we właściwy sposób upoważnione do podpisania oferty zgodnie  
z formą reprezentacji przez Wykonawcę. 

9. Wymaga się, aby wszelkie ewentualne poprawki były dokonane w sposób czytelny  
i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafką osoby (osób) 
podpisujących ofertę. 

10. Do oferty należy załączyć parafowany na każdej stronie przez Wykonawcę projekt 
umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji. 

11. W przypadku zastrzeżenia informacje nie do udostępnienia, należy załączyć, 
wypełniony czytelnie, podpisany i opieczętowany Formularz oferty – Zastrzeżenie 
nie udostępniania informacji  – załącznik nr 8 stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  
tj. zgodnie z definicją art.11 pkt 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r., o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 Nr 153, poz. 1503). 
Zastrzeżenie nie udostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
innych niż wymienione w w/w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były 
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 
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„tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 
elementów oferty.  

13. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu 
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie 
(art. 86 ust. 4 Ustawy Pzp).  

14. Ofertę należy składać w jednej zapieczętowanej kopercie lub w innym w trwały 
sposób zabezpieczonym opakowaniu. Opakowanie np.: koperta powinna być 
zaadresowana następująco: „Górna Raba” Sp. z o.o., ul. Krakowska 27e,  
34- 730 Mszana Dolna 
Oferta na: „Załadunek, transport i przetwarzanie odpadów ściekowych 
wytwarzanych na terenach oczyszczalni ścieków: Mszana Dolna, Kasinka Mała, 
Pcim, Tokarnia i Rokiciny Podhalańskie”- NIE OTWIERA Ć przed 14.01.2016r. 
godz. 10:30.  

15. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 
ofertę. W takim przypadku Wykonawca prześle do Zamawiającego pisemne 
powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty. Wycofanie lub zmianę należy złożyć  
w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty i dodatkowo 
oznaczyć określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE ”.  

16. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają Pełnomocnika do 
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu. Pełnomocnictwo powinno 
jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres 
umocowania, musi też wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają 
się o zamówienie. Wszyscy konsorcjanci winni obligatoryjnie dołączyć do oferty 
wszystkie dokumenty wymagane od Wykonawców wymienione w niniejszej 
specyfikacji. Dokumenty dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 
oraz braku podstaw do wykluczenia składane muszą być oddzielnie dla każdego 
konsorcjanta (oświadczenia, zaświadczenia). Do oceny spełniania warunków 
udziału będą brane pod uwagę łączne warunki przedstawione przez 
konsorcjantów. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie  
z pełnomocnikiem konsorcjum. 

 
 

UWAGA!! 
Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia, informacje wymagane                
w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 
 

13. Miejsce, termin składania oraz otwarcia ofert. 
 

1. Oferty przetargowe opracowane zgodnie z niniejszą Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. „Górna Raba” 
Sp. z o. o., 34-730 Mszana Dolna, ul. Krakowska 27e (pokój nr 7) – w terminie do 
dnia 14.01.2016r. do godz. 10:00. 

2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert w trybie 
wynikającym z punktu 9.4  niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego oraz Wykonawców 
odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego.  

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcom                 
w stanie w jakim zostały dostarczone do Zamawiającego (bez otwierania) po upływie 
terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 
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4. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu  14.01.2016r. o godz. 10:30 w   siedzibie 
„Górna Raba” Sp. z o. o., 34-730 Mszana Dolna, ul. Krakowska 27e   
(sala konferencyjna I piętro) w  obecności Wykonawców, którzy zechcą 
uczestniczyć  w posiedzeniu otwarcia ofert. Wykonawcy winni podpisać listę 
obecności. W przypadku nieobecności Wykonawcy na posiedzeniu otwarcia ofert, 
Zamawiający prześle Wykonawcy (-om) protokół z posiedzenia otwarcia ofert na 
pisemny wniosek Wykonawcy  (-ów).  

5. Otwarcie ofert jest jawne. 
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
7. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert koperty z dopiskiem "WYCOFANIE",  

nie będą otwierane. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.  
8. Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert 

zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności 
procedury dokonania zmian, zostaną one dołączone do oferty.  

9. Jako ostatnie zostaną otwarte oferty, co do których stwierdzono, że nie zostały 
zmienione lub wycofane. 

10. W przypadku jeśli Wykonawca zechce zapoznać się za złożonymi ofertami musi 
wstąpić z wnioskiem do Zamawiającego który wyznaczy  termin i miejsce okazania 
oferty. 
 

14. Opis sposobu obliczenia ceny. 
 
1. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia tj. koszty załadunku, odbioru, wywozu (transportu), ważenia, 
rozładunku i zagospodarowania odpadów będących przedmiotem niniejszego 
zamówienia. 

2. W cenie jednostkowej załadunku, odbioru, transportu i zagospodarowania 1,0 Mg 
komunalnych osadów ściekowych należy także uwzględnić (w przypadku stosowania 
osadów w rolnictwie) badania gruntów, na których aplikowane będą te osady, 
ustalenie dawki osadów, dostarczenie kart aplikacji osadów na gruntach. 

3. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca 
z tytułu należytej oraz zgodnej ze specyfikacją realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych 
przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów  
i usług. 

5. Wszystkie wartości cenowe w ramach niniejszego przetargu będą określone w złotych 
polskich (do dwóch miejsc po przecinku) i wszystkie płatności będą realizowane 
wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie. 

6. Cena podana w ofercie jest ceną ustaloną na okres ważności umowy i nie będzie 
podlegała zmianom w trakcie obowiązywania umowy. 

7. Ceną oferty jest wartość końcowa wymieniona w formularzu ofertowym, który 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
15. Badanie ofert 
 
1. Na posiedzeniu niejawnym Komisji Przetargowej zostanie zbadana ważność ofert.  

W celu wyboru oferty – Wykonawcy zamówienia wszystkie ważne oferty zostaną 
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dokładnie przebadane pod względem kwalifikacji, wiarygodności Wykonawców, ceny 
i innych walorów oferty oraz spełnienia warunków podanych przez Zamawiającego  
w niniejszej Specyfikacji. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawców wniesienia przez 
Nich pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

3. Zamawiający oświadcza, że nie będzie prowadził z Wykonawcą negocjacji 
dotyczących złożonej oferty ani nie będzie dokonywał oraz dopuszczał do 
dokonywania jakichkolwiek zmian w treści złożonej oferty chyba, że konieczność 
wprowadzenia zmiany do treści oferty wyniknie z oczywistej omyłki pisarskiej,   
omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny. 

4. Wykonawca, w którego ofercie stwierdzono oczywiste omyłki, o których mowa  
w pkt. 3 niniejszego punktu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest 
zobowiązany do pisemnego wyrażenia zgody na poprawienie tych oczywistych 
omyłek w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia.  
Brak zgody Wykonawcy na poprawienie oczywistych omyłek i nie dostarczenie jej do 
Zamawiającego w w/w terminie spowoduje odrzucenie oferty przez Zamawiającego. 

 
16. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
 
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego 
z niniejszego postępowania, 

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:  

a. cena – 80%, 
b.  aspekty środowiskowe -  20% 

 
Kryterium cena  oferty:  

C = najniższa cena oferty brutto/Cena brutto oferty badanej x 80 (max ilość pkt)  
 

Kryterium aspekty środowiskowe: 
Dodatkowo 20 pkt uzyska oferta proponująca wykonanie zamawianej usługi bez 
stosowania komunalnych osadów ściekowych w myśl art. 96 ust 1 ustawy o odpadach 
(Dz. U 2013, poz. 21) wykorzystania osadów ściekowych. 

 
3. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska 

najwyższą liczbę punktów i będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom określonym 
w niniejszej SIWZ . 

4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 
to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych. 
Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 

 
 

17. Odrzucenie ofert. 
 

Oferta podlega odrzuceniu zgodnie z art. 89 u.p.z.p. 
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18. Rażąco niska cena. 

Zamawiający dokona oceny czy oferta zawiera rażąco niską cenę wg zasad określonych                  
w art. 90 u.p.z.p. 

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

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 

1. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego złożona oferta     
odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w u.p.z.p. oraz Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu  
o kryterium podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi 
pozostałych Wykonawców biorących udział w postępowaniu podając im nazwę 
wybranego Wykonawcy z jego siedzibą oraz uzasadnieniem wyboru tej oferty, a także 
nazwy pozostałych Wykonawców z adresami siedzib, którzy złożyli oferty. 

   Zamawiający zamieści także informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie 
internetowej i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

3. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy na wykonanie 
zadania będącego przedmiotem zamówienia.  

4. Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę na wykonanie zadania będącego 
przedmiotem zamówienia tj. załadunek, transport i zagospodarowanie odpadów 
ściekowych wytwarzanych na terenach eksploatowanych przez Zamawiającego 
oczyszczalni ścieków w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie później jednak niż przed 
upływem terminu związania z ofertą. 

5. W umowie zawarte będą wszystkie uwarunkowania oferty. 
6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę wybranego do realizacji 

przedmiotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwanego dalej 
zabezpieczeniem . 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie, winno być wniesione w wysokości 10% wartości końcowej podanej  
w ofercie (ceny ofertowej brutto). 

4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub  
w kilku formach wyszczególnionych w art. 148 ust. 1 u.p.z.p. 

5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach 
przewidzianych w art. 148 ust. 2 u.p.z.p. 

6. Do kwestii zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które nie zostały powyżej 
wymienione będą miały zastosowanie przepisy art.148, 149,150,151  u.p.z.p. 
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Szczegółowe warunki wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz 
zwrotu tego zabezpieczenia zostały określone w projekcie umowy, który jest załącznikiem 
do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
21. 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. 

 
Istotne dla stron postanowienia zostały zawarte we wzorze umowy, która stanowi 
integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (załącznik nr 2   
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). 
 
Zamawiający wymaga, aby  Wykonawca zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 
publicznego  na warunkach i ściśle wg treści  zawartej we wzorze umowy stanowiącej 
integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
Zamawiający informuje, że treść wzoru umowy nie może być zmieniona samowolnie 
przez Wykonawcę. Samowolna zmiana przez Wykonawcę treści wzoru umowy 
skutkować będzie odrzuceniem oferty. 
 
22. Unieważnienie postępowania przetargowego. 
 
Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia postępowania przetargowego                       
w przypadkach określonych w art. 93 u.p.z.p. 

 

23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

W toku postępowania o udzielenie zamówienia oferentowi przysługują środki ochrony 
prawnej określone w Dziale VI u.p.z.p.(tekst jednolity  Dz. U. z 2015r., poz. 2164 
z późniejszymi zmianami). 
 
 
24. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert 

częściowych. 
 
 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 

25. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę 
ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
26. Informacj ę o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa 

w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich 
zamówień. 

  
Zamawiający  informuje, iż zastrzega sobie prawo udzielenia Wykonawcy wybranemu do 
realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia, zamówień uzupełniających,  
w wysokości i zgodnie z trybem przewidzianym w art. 67 .ust. 1 pkt 6 
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27. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, 
jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich 
składanie. 
 
 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
  
28. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli 
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. 
 
email: gornaraba@op.pl 
 

29. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 
między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia  
w innych walutach. 

Dopuszcza się prowadzenie rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą tylko  
i wyłącznie w polskich złotych. 

 
 

30. Informacje o Podwykonawcach. 
 
W przypadku, gdyby Wykonawca zamierzał zatrudnić do realizacji przedmiotu 
zamówienia Podwykonawców oprócz dokumentów opisanych powyżej musi także 
dołączyć do składanej oferty dodatkowo jasne określenie roli jaką będą pełnili 
Podwykonawcy w realizacji przedmiotu zamówienia (wskazanie w składanej ofercie 
części zamówienia, której wykonanie będzie powierzone Podwykonawcom).  
W przypadku udziału w realizacji zamówienia Podwykonawców należy wypełnić 
załącznik nr 9 dotyczący wykazu tych Podwykonawców. 
Zamawiający dopuszcza możliwość, aby Wykonawca w trakcie realizacji umowy 
zatrudnił innego podwykonawcę nie wskazanego w ofercie. Wykonawca musi wystąpić  
z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o dopuszczenie nowego podwykonawcy usług 
z określeniem roli jaką będzie pełnił w realizacji przedmiotu zamówienia. Do wniosku 
należy dołączyć stosowne dokumenty (decyzje, umowę) podwykonawcy uprawniające do 
wykonania powierzonych mu zadań. Po akceptacji wniosku przez Zamawiającego, 
podwykonawca może przystąpić do wykonywania powierzonego przedmiotu  umowy.  

 
 

31. Uwagi końcowe. 
 
W sprawach nie opisanych w niniejszych Dokumentach Przetargowych stosuje się 
przepisy u.p.z.p. i inne odpowiednie przepisy prawa polskiego. 
 
 
 


