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SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 
”Załadunek, transport i przetwarzanie odpadów ściekowych wytwarzanych 

na terenach oczyszczani ścieków: Mszana Dolna, Kasinka Mała, Pcim, 
Tokarnia i Rokiciny Podhalańskie” 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia, zwane dalej „postępowaniem” prowadzone jest w 
trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579 z późn. zmian.)  
zwanej dalej u.p.z.p.,  

o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 u.p.z.p.. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie 
wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku obcym. 

 
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 

 
 

Zatwierdzono w dniu: 29.01.2018 r. 

Przez Prokurent „Górna Raba” Spółka z o.o. 

 Anetę Brzezińską 
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1. Nazwa i adres Zamawiającego 

 
„Górna Raba” Sp. z o.o.,  
ul. Krakowska 27e , 34-730 Mszana Dolna; 
tel. (18) 33-10-324; (18) 33-12-348 
fax (18) 33-12-349 
adres strony internetowej www.gornaraba.pl 
adres e-mail: biuro@gornaraba.pl 
NIP: 681-18-02-943, REGON 356267546.  

 
2. Tryb udzielania zamówienia oraz postanowienia ogólne. 

 
1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem 
Marszałka Sejmu z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy, opublikowany w Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pózn. zm., a także z  wydanymi 
na podstawie niniejszej ustawy aktami wykonawczymi. 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej 
wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8 u.p.z.p.. 

3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielania zmówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz 
art. 39-46 u.p.z.p.. 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia. 

 
1. 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) 
 

2. 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, poz. 1923) tj.: 
190801- skratki,  
190802- zawartość piaskowników 
190805- ustabilizowane komunalne osady ściekowe  
z terenów: 
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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 z późn. zm.), 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. 

3. Zamawiający dopuszcza odzysk komunalnych 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). 

4. 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. 

5. 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. 

6. ILOŚĆ ODPADÓW PRZEZNACZONYCH DO ZAGOSPODAROWANIA. 
6.1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie 

odpadów łącznie z wszystkich w/w oczyszczalni ścieków w następujących 
ilościach rocznych: 
a) skratki – 57,0 Mg, 
b) zawartość piaskowników – 93 Mg, 
c) ustabilizowane komunalne osady ściekowe – 3 600,00 Mg 

 
Zamawiający zastrzega, że podane ilości odpadów są ilościami szacunkowymi i ich 
ilość może ulec zmianie. Wyżej wymienione wartości są uzależnione od ilości i jakości 
dopływających do oczyszczalni ścieków surowych, ścieków dowożonych do stacji 
zlewnej wozami asenizacyjnymi 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. 
6.2. 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. 
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7. ZAKRES WYKONYWANEJ USŁUGI. 

Całość prac związanych z odbiorem i przetwarzaniem odpadów powinna obejmować: 
7.1. W przypadku oczyszczalni ścieków w Mszanie Dolnej: 

7.1.1. 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; 

7.1.2. Załadunek pełnych kontenerów z piaskiem i skratkami na samochód, 
którym będą transportowane; 

7.1.3. 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 ściekowego; 

7.1.4. transport w/w odpadów do miejsca ich przetwarzania; 
7.1.5. 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. 

7.2.  W przypadku oczyszczalni ścieków w Pcimiu, Rokicinach Podhalańskich              
i „Kasinka Mała” w Lubniu: 
7.2.1.  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; 

7.2.2. 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; 

7.2.3. załadunek pełnych kontenerów z odpadami, na samochód którym będą 
transportowane; 

7.2.4. transport w/w odpadów do miejsca ich przetwarzania; 
7.2.5. 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). 

7.3. W przypadku oczyszczalni ścieków w Tokarni: 
7.3.1. dostarczenie pustego, szczelnego i zamykanego pojemnika bądź kontenera 

na skratki i podstawienie go do załadunku w miejscu wyznaczonym przez 
Zamawiającego; 

7.3.2. załadunek pełnego pojemnika lub kontenera ze skratkami, na samochód 
którym będą transportowane; 

7.3.3. transport w/w odpadu do miejsca ich przetwarzania; 
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7.3.4. przetwarzanie odpadu zgodnie z Ustawą o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21). 
7.4. 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. 

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

7.6. 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. 

7.7. 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 z każdej 
oczyszczalni.  

7.8. Ilość odebranych odpadów określana będzie poprzez: 
7.8.1. 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 

7.8.2. dokonanie pomiaru objętości zajmowanej przez odpady w kontenerze lub 
naczepie samochodu ciężarowego po procesie załadunku odpadów. 

8. 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 i ścieków dowożonych postać mazistą lub 
ziemistą. 
Ustabilizowane komunalne osady ściekowe przekazywane Wykonawcy usługi nie 
podlegają wapnowaniu w procesie technologicznym prowadzonym przez 
poszczególne oczyszczalnie ścieków. 
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Charakterystyka właściwości fizycznych, chemicznych oraz bakteriologicznych 
ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni, których 
dotyczy niniejszy przedmiot zamówienia stanowi załącznik nr 9 do niniejszej 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została 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 9 do SIWZ charakterystyka właściwości fizycznych, 
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 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). 

9. Wykonawca zobowiązany jest do aplikowania osadu na przebadanych gruntach zgodnie 
z wyliczonymi dawkami oraz sporządzania kart aplikacji osadu na tych gruntach. 
Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu wyniki badań gruntów 
oraz karty aplikacji osadu przed odbiorem osadu z każdej oczyszczalni. 

10. 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 0 stopni Celsjusza, a także klęsk żywiołowych. 

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

12. Odbiór odpadów będzie dokonywany w godzinach od 7:30 do 13:30 w dni robocze 
ustalone z osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego usługę. 

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

14. Potwierdzeniem przejęcia odpadów przez Wykonawcę będzie wystawiona przez niego 
na koniec miesiąca kalendarzowego zbiorcza karta przekazania odpadu potwierdzona 
pod względem ilościowym i merytorycznym (sposób odzysku, podpisy, pieczątki itp.) 
przez Zamawiającego. 

15. 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). 
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16. W celu uniknięcia ewentualnych nieporozumień i problemów mogących wystąpić na 
etapie wykonywania usługi objętej przetargiem zaleca się Wykonawcom do zapoznania 
z przedmiotem zamówienia. Wizja lokalna może być dokonana na poszczególnych 
oczyszczalniach ścieków przed terminem składania oferty. Koszty związane                   
z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca startujący w przetargu. 

 
4. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza możliwość 

składania ofert częściowych. 
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 

5. Informacja o przewidywanych zamówieniach polegających na 
powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych. 

 
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 
u.p.z.p.  zgodnego z przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości stanowiącej 20% 
zamówienia podstawowego. 

 
6. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne 

warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli 
zamawiający dopuszcza ich składanie. 

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 
7. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze 

umowę ramową, jeżeli przewiduje on zawarcie umowy ramowej. 
 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
8. Informacja o Podwykonawcach. 
 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udziału podwykonawców w realizacji 
zamówienia. Całość zamówienia ma być realizowana przez Wykonawcę składającego 
ofertę. 

 
9. Termin wykonania zamówienia. 
 

Termin rozpoczęcia: 05 maj 2018 rok 
Termin zakończenia: 04 maj 2019 rok 

 
10. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 

oceny spełniania tych warunków. 
 
1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy którzy: 
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1.1. Nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 
oraz art. 24 ust. 5  

1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu w określone przez Zamawiającego        
w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 
warunki udziału w postępowaniu: 
2.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek zostanie 
spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: 
2.1.1. Decyzję 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. Decyzja ta powinna posiadać ważność przez cały okres trwania 
umowy. 

2.1.2. Decyzję 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. Decyzja ta powinna posiadać ważność przez cały okres trwania 
umowy. 

2.2. Posiadają zdolność techniczną lub zawodową zapewniającą wykonanie 
zamówienia. Za spełniających ten warunek Zamawiający uzna Wykonawców, 
którzy wykażą że: 
2.2.1. 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 5 do niniejszej Specyfikacji. 

2.2.2. Posiadają odpowiedni potencjał techniczny niezbędny do wykonania 
zamówienia zgodnie z oświadczeniem - załącznik nr 6 do niniejszej 
Specyfikacji. 

2.3. Posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową. Wykonawca spełni 
powyższy warunek jeżeli wykaże że: 
2.3.1. Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie 
mniejszą niż 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 
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4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 u.p.z.p.  z zastrzeżeniem  
art. 24 ust. 8 i ust. 9 u.p.z.p.. 

5. Oferta Wykonawcy wykluczonego zostanie uznana za odrzuconą. 
6. O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną 

zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. 
Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 
11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć 

Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału  
w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wraz z zasadami 
ich składania i oceny.  
 

1. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 u.p.z.p. zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny 
ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. Zamawiający w pierwszej kolejności dokona badania ofert w celu 
ustalenia, czy złożona oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 u.p.z.p., 
a następnie dokona oceny ofert w oparciu o opis kryteriów oraz ich wagi i sposobu 
oceny ofert, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Po dokonaniu 
oceny ofert zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 u.p.z.p. przed udzieleniem 
zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału                     
w postępowaniu, spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez 
zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia. 

2. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa wraz z ofertą, 
potwierdzające wstępne informacje w zakresie spełnienia warunków udziału                  
w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym przez 
Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu: 
2.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1. 
2.2. Oświadczenia, wniesione w trybie opisanym w art. 25a ust. 1. u.p.z.p.. Informacje 

zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – załączniki 
nr 2a i 2b. 

2.3.Parafowany projekt umowy – załącznik nr 3. 
3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 u.p.z.p. wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na 

stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty         
w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie  
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 u.p.z.p.. – załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
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wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia.  

4. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu na 
wezwanie Zamawiającego zgodnie z trybem określonym w art. 26 ust. 2 u.p.z.p. po 
dokonaniu oceny ofert: 
4.1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt 13, 14 i 21 u.p.z.p., wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert; 

4.2. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, 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; 

4.3. Aktualne zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego 
dokumentu potwierdzającego, 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. 

4.4. Aktualnego 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 wykluczenia 
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 u.p.z.p. 

4.5. Kopię (poświadczoną za zgodnością z oryginałem) decyzji 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. 
Decyzja ta powinna posiadać ważność przez cały okres trwania umowy. 

4.6. Kopię (poświadczoną za zgodnością z oryginałem) decyzji 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, 
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19 08 02 – zawartość piaskowników,  
19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe. 
Decyzja ta powinna posiadać ważność przez cały okres trwania umowy. 

4.7. Wykazu potwierdzającego, iż Wykonawca w ciągu ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, wykonał 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, podmiotów na rzecz których owe usługi zostały wykonane wraz 
z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane        
z należytą starannością zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Specyfikacji. 

4.8. Oświadczenia potwierdzającego, iż Wykonawca posiada odpowiedni potencjał 
techniczny niezbędny do wykonania zamówienia (załącznik nr 6 do niniejszej 
Specyfikacji). 

4.9. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca na dzień wezwania przez 
Zamawiającego zgodnie z trybem określonym w art. 26 ust. 2 u.p.z.p., jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie 
mniejszą niż 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). Fakt 
opłacenia polisy musi wynikać z jej treści lub innego załączonego dokumentu. 

5. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów. 
5.1. Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane                  

w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za 
zgodność         z oryginałem”. 

5.2. Za zgodność z oryginałem powinna być potwierdzona każda strona kserokopii 
zawierająca jakąkolwiek treść. 

5.3. Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów. 
5.4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim                   

i zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych 
dokumentów w języku obcym. 

5.5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna 
lub istnieją wątpliwości co do jej prawdziwości. 

5.6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia               
i załączniki, o których mowa  w SIWZ Zamawiającego. 

5.7. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki powinny być podpisane przez 
upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie           
z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz 
przepisami prawa. 
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5.8. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane  przez upoważnionego 
przedstawiciela jest on zobowiązany  do przedłożenia właściwego 
pełnomocnictwa lub umocowania  prawnego. 

5.9. Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów -  
załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione,          
w szczególności  muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane  oraz 
odpowiedzi na wszystkie pytania. 

5.10. Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji mających  wpływ  lub 
mogących mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania stanowi podstawę do 
wykluczenia z postępowania. 

6. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów 
gospodarczych (konsorcja/spółki cywilne). 
6.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia 
6.2. Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie 

wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed 
podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zażąda      
w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców, podpisanej  przez wszystkich partnerów przy czym termin, na jaki 
została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 

6.3. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu     
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu 
umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione 
zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych 
przedstawicieli każdego z Wykonawców, powinno być dołączone do oferty. 

6.4. Partnerzy składają dokumenty i oświadczenia wymienione, w Rozdziale 11 w: 
pkt 2.2. (załączniki 2a i 2b); pkt 3 (załącznik 4); pkt 4.1.; 4.2.; 4.3.; 4.4. - dla 
każdego partnera z osobna. 

6.5. Dokumenty z punktów 2.1. (Załącznik nr 1) i 2.3. (Załącznik nr 3) składane są 
wspólnie.  

6.6. Dokumenty wymienione w Rozdziale 11 pkt 4.5.; 4.6.; 4.7.; 4.8. i 4.9. muszą być 
złożone przynajmniej przez jednego z Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają 
się o udzielenie zamówienia. 

6.7. Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

7. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania 
poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  
7.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale 11: 
7.1.1. pkt. 4.1. - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku 

braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy 
organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 13, 14 i 21; 
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7.1.2. pkt. 4.2.; 4.3.; 4.4. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że; 

7.1.2.1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne albo że 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; 

7.1.2.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
7.2. Dokumenty, o których mowa w Rozdziale 11 pkt. 7.1.1. i 7.1.2.2. SIWZ, powinny 

być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument,         
o którym mowa w Rozdziale 11 pkt 7.1.2.1. SIWZ, powinien być wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

7.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w Rozdziale 11 pkt 7.1. SIWZ, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem 
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis Rozdziału 
11 pkt 7.2. SIWZ stosuje się. 

7.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju,         
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 
informacji dotyczących tego dokumentu. 

7.5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,                  
w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w Rozdziale 11 pkt 
4.1. SIWZ, składa dokument, o którym mowa w Rozdziale 11 pkt 7.1.1. SIWZ, w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich 
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby 
złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 
miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis Rozdziału 11 pkt 7.2. SIWZ zdanie 
pierwsze stosuje się. 

7.6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce 
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zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 
informacji dotyczących tego dokumentu. 

8. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych. 
8.1. Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne,                

z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zastrzeżonych 
przez składającego ofertę, w terminie nie późniejszym niż wyznaczony termin 
składania ofert. 

8.2. Wymienione powyżej dokumenty Wykonawca jest zobowiązany wydzielić           
w wybrany przez siebie sposób, zapewniający zachowanie tajemnicy 
przedsiębiorstwa, tak wydzielonych informacji Zamawiający nie będzie ujawniał. 

8.3. Udostępnienie złożonych ofert możliwe będzie na pisemny wniosek 
zainteresowanego,  po dokonaniu przez Zamawiającego analizy, czy oferta nie 
zawiera dokumentów zastrzeżonych, niepodlegających udostępnianiu. 

8.4. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika 
z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 Ustawy u.p.z.p.. 

8.5. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U.      
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn.zm.) poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa 
rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje mające 
wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania       
w celu zachowania ich poufności. 

9. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu       
o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku 
granicznego - spełnia/nie spełnia. 

10. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 
(załącznik 2a i 2b), lub złożone oświadczenie jest niekompletne, zawiera błędy lub 
budzi wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia ww. oświadczenia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie 
przez siebie wskazanym, chyba że mimo jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 
lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 

11. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe 
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

12. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia 
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań 
określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia - wskazanych           
w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

13. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą 
wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego 
podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane bądź są wykonywane, o dodatkowe 
informacje lub dokumenty w tym zakresie. 
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14. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania             
o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału                    
w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 
oświadczeń lub dokumentów. 
 

12. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego                     
z Wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów, a 
także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się                   
z Wykonawcami.  

 
1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

1.1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. 
(zwane dalej zbiorczo, „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują 
pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. (nie dotyczy to oferty i dokumentów 
które stanowią potwierdzenie spełniania warunków  udziału w postępowaniu oraz 
braku podstaw do wykluczenia). 

1.2. Korespondencję przekazaną faksem /fax: (018 – 33 – 12 – 349) lub drogą 
elektroniczną (biuro@gornaraba.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.  

1.3. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.  
1.4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej 

SIWZ zgodnie z art. 38 Ustawy u.p.z.p..  
1.5. Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na 

bieg terminu składania wniosków, zapytań do SIWZ.  
1.6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, 

którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania i zamieści na stronie 
internetowej Zamawiającego w miejscu gdzie znajdować się będzie ogłoszenie 
oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 
Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się                       
z Wykonawcami: Pani Krystyna Kubacka, Pani Małgorzata Tokarczyk email: 
biuro@gornaraba.pl , fax: 18 33 12 349 

 
13. Wymagania dotyczące wadium. 

 
1. Przystępując do składania oferty Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości    

10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem 
terminu składania ofert.  
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2. 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 wytwarzanych na terenach oczyszczani ścieków: 
Mszana Dolna, Kasinka Mała, Pcim, Tokarnia i Rokiciny Podhalańskie”” 

3. Przelew winien być  dokonany w terminie gwarantującym wpływ wadium na konto 
Zamawiającego przed upływem terminu  składania ofert, a potwierdzenie wykonania 
przelewu powinno być załączone w ofercie lub dostarczone do siedziby Spółki, „Górna 
Raba” Spółka z o.o., 34-730 Mszana Dolna, ul. Krakowska 27e pokój nr 7 przed 
upływem terminu składania ofert. 

4. 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 pokój nr 7 przed upływem terminu składania ofert      
w kopercie opisanej „Wadium: „Załadunek, transport i przetwarzanie odpadów 
ściekowych wytwarzanych na terenach oczyszczani ścieków: Mszana Dolna, Kasinka 
Mała, Pcim, Tokarnia i Rokiciny Podhalańskie””.  

5. 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: 
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, kwotę gwarancji, termin ważności gwarancji, 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.. 

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

7. Zwrot i zatrzymanie  wadium następuje na warunkach określonych w art.46 u.p.z.p. 
8. Nie wniesienie wadium, o którym mowa w Rozdziale 13 ust. 1 niniejszej Specyfikacji 

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

14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy                   
w wysokości 10% ceny podanej w ofercie zwanego dalej „zabezpieczeniem”. 
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy. 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach: 
a) pieniądzu 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
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c) gwarancjach bankowych 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o których 
mowa w art. 148 ust. 2 u.p.z.p.. 

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej 
niż pieniężna, to w razie przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy 
Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu obowiązywania zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w dniu zawarcia aneksu. 

5. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wnosi na rachunek bankowy 
Zamawiającego podany w Rozdział 13 ust. 2 niniejszej SIWZ. 

6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni 
od dnia wykonania zamówienia oraz uznania przez zamawiającego za należycie 
wykonane. 

 
15. Termin związania ofertą. 

 
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
16. Opis sposobu przygotowania ofert. Zwrot kosztów uczestnictwa             

w postępowaniu. 
 

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.  

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. Wszystkie kartki oferty powinny być 
ponumerowane, trwale spięte w sposób zapobiegający dekompletacji zawartości oferty. 
Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu przez osobę (osoby) uprawnioną do 
występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”). Ewentualne 
poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez 
Osoby Uprawnione. W przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty 
powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania 
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członków konsorcjum w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować 
uprawnienie do zawarcia umowy). 

4. Na ofertę składają się m.in.: 
4.1. Formularz ofertowy; 
4.2. Oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ stanowiące załącznik do Oferty; 
4.3. Podpisany przez Wykonawcę projekt umowy. 

 
Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty. 

5. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust.3 ustawy, oferty składane                      
w postępowaniu o zamówienie podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,              
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż       
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.  

6. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16/04/1993 
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.  z 2003r., Nr 153, poz. 1503 z póź. 
zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 
wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 
zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one 
udostępnione innym uczestnikom postępowania.  

7. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym.                
W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika 
postępowania.  

8. W przypadku zastrzeżenia informacji nie do udostępnienia, należy załączyć do oferty, 
wypełniony czytelnie, podpisany i opieczętowany załącznik nr 7 do SIWZ – 
Zastrzeżenie nie udostępniania informacji 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. 

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

10. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu 
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie 
(art. 86 ust. 4 u.p.z.p.).  

11. Ofertę należy składać w jednej zapieczętowanej kopercie lub w innym w trwały sposób 
zabezpieczonym opakowaniu. Opakowanie np.: koperta powinna być zaadresowana 
następująco: Oferta na: „Załadunek, transport i przetwarzanie odpadów 
ściekowych wytwarzanych na terenach oczyszczani ścieków: Mszana Dolna, 
Kasinka Mała, Pcim, Tokarnia i Rokiciny Podhalańskie”. 
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12. 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”. 

 
17. Miejsce i termin składania ofert. 
 
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie (pokój nr 7) „Górna 

Raba Sp. z o.o., ul. Krakowska 27 e, 34-730 Mszana Dolna, do dnia 06/02/2018 r. do 
godziny 10:00. 

2. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone niezwłocznie do Wykonawcy, 
zgodnie z art. 84 ust. 2 u.p.z.p.. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania 
powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej 
wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.  

3. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć  
w dniu 06/02/2018 r. o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego: Sala Konferencyjna. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota jaką Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

5. W przypadku, jeśli Wykonawca zechce zapoznać się ze złożonymi ofertami musi 
wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego, który wyznaczy miejsce i termin okazania 
ofert.  

6. Koperty z dopiskiem "WYCOFANIE", zostaną odczytane w pierwszej kolejności. 
Oferty te nie będą otwierane. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez 
otwierania. 

7. 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. 

 
 

18. Sposób 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. 
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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. Ceny jednostkowe netto podane w ofercie są cenami ustalonymi na okres ważności 
umowy i nie będą podlegały 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. 

 
19. Opis kryteriów i sposobów oceny ofert. 

 
1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

Nr 
kryterium: Nazwa kryterium: Waga: 

1 Cena [polski złoty brutto] 80 % 

2 Aspekty środowiskowe  20 % 

 
 

2. Punkty przyznane za kryterium nr 1 „cena” będą liczone według następującego wzoru: 
 

 
 

3. Punkty liczone w kryterium nr 2 „aspekty środowiskowe” liczone będą według 
następującego wzoru: 

 
P2 = X * 20 

gdzie: 
P2 - liczba punktów uzyskana w kryterium „aspekty środowiskowe” 

X równe: 
• 0 jeśli w ofercie przedstawiona zostanie przynajmniej jedna metoda odzysku wymieniona w art. 96 

ust. 1 ustawy o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21 z późn. zm.) 
• 1 jeśli w ofercie nie zostanie przedstawiona żadna z  metod odzysku wymienionych w art. 96 ust. 1 

ustawy o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21 z późn. zm.) 
 
4. Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za 

wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w pkt. 1 Formularza 

P1 = (Cmin/Cof ) * 80 
gdzie: 

P1 - liczba punktów uzyskana w kryterium „cena” 
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert 

Cof – cena podana w ofercie. 
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Oferty - Załącznik nr 1 do SIWZ. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 80 
punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Kryterium „Aspekty środowiskowe” rozpatrywane będzie na podstawie 
zaproponowanej w ofercie metody odzysku/unieszkodliwiania osadów ściekowych.      
W tym kryterium można uzyskać 0 lub 20 punktów w zależności od proponowanych 
metod postępowania z osadem ściekowym. Metody te będą obowiązywać jako wiążące 
w trakcie trwania umowy.  

6. Za najkorzystniejszą zostanie oceniona oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska 
największą łączną liczbę punktów z kryterium nr 1 i kryterium nr 2 według poniższego 
wzoru: 

 
P = P1 + P2  

 
Gdzie: P – łączna liczba punktów danej oferty; P1 – liczna punktów uzyskanych w kryterium 

„cena”; P2 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „aspekty środowiskowe”. 
 
20. Ogólne warunki umowy na wykonanie zamówienia. 
 
1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę 

najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa będąca przedmiotem niniejszego 
postępowania stanowiąca załącznik nr 3 do SIWZ. Do oferty należy załączyć projekt 
umowy, podpisany przez Osoby Uprawnione co oznaczać będzie gotowość zawarcia 
umowy z Zamawiającym na przedstawionych warunkach.  

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna        
z okoliczności, wymienionych w art. 144 ust. 1. 

3. Dopuszcza się następujące zmiany umowy: 
3.1. w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych 

następującymi okolicznościami: siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie 
przedmiotu umowy;  

3.2. gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 
okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie 
ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania 
umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 

4. Nie stanowią zmiany umowy zmiany danych teleadresowych, związanych z obsługą 
administracyjno-organizacyjną w tym zmiana nr rachunku bankowego oraz danych 
rejestrowych . 

5. W wyniku Zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy zgodnie z art. 145 u.p.z.p.. 
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21. 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 u.p.z.p., zgodnie z art. 
179. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 
mowa w art. 154 pkt 5 u.p.z.p.. 

3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa powyżej są: 
a) Odwołanie, 
b) Skarga do sądu, 

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie u.p.z.p.. Szczegółowo 
kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art. 180 – 198 u.p.z.p.. 

5. Skarga do sądu przysługuje na wyrok zespołu arbitrów oraz na postanowienia zespołu 
arbitrów kończące postępowania odwoławcze. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi 
do sądu uregulowane zostały w art. 198 a – 198 g u.p.z.p.. 
 

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

23. Udzielenie zamówienia i informacje o formalnościach, jakie powinny 
zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego. 
 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i 
została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. 

2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane  
w art. 93 u.p.z.p. 

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie  
zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
3.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru 
oraz  nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsce zamieszkania    
i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom 
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 
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3.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne; 

3.3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest 
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo 
zapytania o cenę; 

3.4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub ust. 2 u.p.z.p., po którego 
upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

 
Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w Rozdziale 23 pkt. 3 SIWZ 
Zamawiający umieści na stronie internetowej Zamawiającego, tj.: „Górna Raba” Sp.      
z o.o.: http://www.gornaraba.pl/ oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej 
siedzibie. 

4. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 14 u.p.z.p. Zamawiający informuje, iż po wyborze oferty 
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana oraz który w ofercie oświadczył, iż 
oferowane przez niego sposoby odzysku zawierają stosowanie komunalnych osadów 
ściekowych na cele określone w art. 96 ust. 1 Ustawy o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21 
z późn. zm) będzie musiał dopełnić dodatkowe formalności w celu zawarcia umowy. 
Formalności te zostaną spełnione, jeśli Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, 
wysłane z uwzględnieniem terminów określonych w pkt 5 i 6 niniejszego rozdziału, 
złoży w wymaganym przez Zamawiającego terminie oświadczenie stanowiące 
załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. Wraz z oświadczeniem Wykonawca składa 
załącznikami do tego oświadczenia (dokument potwierdzający prawo do dysponowania  
gruntami, kopie map geodezyjnych gruntów na których mają zostać zastosowane 
komunalne osady ściekowe).  

5. Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze po 
upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
jeżeli zawiadomienie to zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 u.p.z.p., 
albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 
upływem terminów, o których mowa w niniejszym Rozdziale 23 pkt 5 SIWZ, jeżeli      
w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 
5.1. złożono tylko jedna ofertę, 
5.2. nie odrzucono żadnej oferty, 
5.3. nie wykluczono żadnego wykonawcy. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą 
przesłanki do unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 u.p.z.p.. 

 
24. Postanowienia końcowe. 

 
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy u.p.z.p. oraz Kodeks 
Cywilny. 
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25. Załączniki. 
 
1. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy. 
2. Załącznik nr 2a do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
3. Załącznik nr 2b do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
4. Załącznik nr 3 do SIWZ -  Projekt umowy 
5. Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej 
6. Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz usług 
7. Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie potencjał techniczny  
8. Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie tajemnica przedsiębiorstwa 
9. Załącznik nr 8 do SIWZ –Oświadczenie o metodach odzysku 
10. Załącznik nr 9 do SIWZ – Charakterystyka właściwości fizycznych, chemicznych  

i bakteriologicznych komunalnego osadu ściekowego 


