Nr sprawy: PWKC/ 34 /ZP/2020
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
sukcesywny odbiór i zagospodarowanie (transport i zastosowanie) osadów ściekowych wapnowanych
pochodzących z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków przy ul. Dr Marii Garszwo 99 26-670
Pionki.
§1
Nazwa oraz adres zamawiającego
Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki
NIP 796-294-31-74, REGON 142896450, Nr rejestrowy 000106775
adres strony internetowej: www.pwkc.pionki.pl
e-mail: pwkc@pionki.pl
tel. 48 385 25 14, godziny urzędowania poniedziałek – piątek od 7.00 do 15.00
§2
Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na
podstawie postanowień Regulaminu udzielania zamówień publicznych, stanowiącego załącznik do
Zarządzenia Zarządu Spółki Nr 5/2016 z dnia 09.06.2016 r., z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.
§3
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór i zagospodarowanie (transport i zastosowanie)
osadów ściekowych wapnowanych w ilości do 2000 Mg pochodzących z mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni ścieków przy ul. Dr Marii Garszwo 99, 26-670 Pionki, zgodnie ze Szczegółowym
Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej Specyfikacji.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych.
3. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie zadania, których wykonanie zamierza ewentualnie
powierzyć podwykonawcom.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
5. Przedmiot zamówienia opisany został wg następujących kodów CPV:
90513600-2 – Usługi usuwania osadów
90513700-3 – Usługi transportu osadów
90513800-4 – Usługi obróbki osadów
§4
Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 roku.
§5
Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia z postępowania
oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą ofertę wraz
z załącznikami zgodnie z warunkami, określonymi w niniejszej Specyfikacji, posiadają niezbędną
wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
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2. Z udziału w postępowaniu Zamawiający wykluczy:
a) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu,
b) wykonawców, z którymi Spółka rozwiązała albo wypowiedziała umowę w sprawie
zamówienia albo odstąpiła od umowy w sprawie zamówienia, z powodu okoliczności, za
które wykonawca ponosi odpowiedzialność,
c) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego,
d) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,
e) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
f) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
g) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
h) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego,
i) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
j) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary,
k) wykonawców, będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo,
o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku,
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wykonawców będących spółką jawna, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką
komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka
zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub w art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia
uprawomocnienia się wyroku,
m) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, chyba że
wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia,
n) wykonawców,
którzy
wykonywali
bezpośrednio
czynności
związane
z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia
oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,
o) złożyli nieprawdziwe informacje, mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania,
p) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
3. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte
w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w § 6 SIWZ, dołączonych do oferty.
4. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków przez wykonawców metodą „zero – jedynkową"
(spełnia/nie spełnia).
l)

§6
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania
1. Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawca ma obowiązek przedłożyć wraz z ofertą:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) pełnomocnictwo do złożenia oferty - jeżeli oferty nie podpisał sam wykonawca,
a uprawnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z innych dokumentów złożonych wraz
z ofertą,
c) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do
wykluczenia z postępowania – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej
Specyfikacji,
d) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
e) oświadczenie o planowanym sposobie i miejscu wykorzystania komunalnych osadów
ściekowych,
f) kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem) posiadanych zezwoleń lub wpisów do
rejestrów związane z prowadzeniem działalności, objęte niniejszym zamówieniem, zgodnie
z przepisami o odpadach, lub oświadczenie Wykonawcy o zwolnieniu z obowiązku
posiadania zezwolenia lub wpisów, ze wskazaniem podstawy prawnej; posiadane
zezwolenia i decyzje mają być aktualne do końca terminu wykonania zamówienia,
2. Zamawiający
nie
ujawni
informacji
stanowiących
tajemnicę
przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca zastrzeże, że nie
mogą być one udostępniane. Zastrzeżenie następuje poprzez oznaczenie każdej strony takiego
dokumentu, w prawym górnym rogu, klauzulą „Poufne”. Wykonawca nie może zastrzec informacji,
o których mowa w przepisie art. 86 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych (stosowanego
odpowiednio).
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3. W terminie 3 dni od dnia otrzymania przez Wykonawców informacji o wyborze oferty przekazują oni
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności – lub nie – do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu
ustawy
z
dnia
16
lutego
2007
r.
o
ochronie
konkurencji
i konsumentów, z wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, lub wykażą, że istniejące między nimi
powiązania
nie
prowadzą
do
zakłócenia
konkurencji
w
postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
§7
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z wykonawcami
1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
2. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą
elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania –
odsyłając daną wiadomość z informacją o dacie i godzinie jej otrzymania.
3. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
a)
w sprawach proceduralnych – Hanna Kupisz, tel.: 48 385 22 52 email: pwkc@pionki.pl
b)
w sprawach merytorycznych – Ryszard Szwabowicz tel. 603 933 304 email: pwkc@pionki.pl
§8
Termin związania ofertą
1.
2.

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

§9
Opis sposobu przygotowywania ofert
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną w języku polskim, w formie pisemnej,
trwałą techniką pisarską (tj.: uniemożliwiającą usunięcie bez pozostawienia śladów), pismem
czytelnym, w jednym egzemplarzu, o treści zgodnej ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do
niniejszej Specyfikacji.
2. Do każdej oferty należy załączyć:
a) dokumenty i oświadczenia, o których mowa § 6,
b) wzór umowy, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, parafowany przez Wykonawcę na każdej
stronie.
3. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez wykonawcę, bądź osobę upoważnioną
do działania w jego imieniu. W przypadku podpisania oferty i załączników przez osobę upoważnioną
do działania w imieniu wykonawcy do oferty musi zostać załączone pełnomocnictwo (rodzajowe).
4. W przypadku, gdy wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty należy
załączyć pełnomocnictwo dla osoby działającej w ich imieniu (jeden z wykonawców, bądź osoba
trzecia). Wszelka korespondencja przekazywana będzie osobie, działającej w ich imieniu.
5. Ewentualne poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem zgodnie
z ust. 3.
6. Wszystkie składane wraz z ofertą ewentualne kserokopie dokumentów muszą być czytelne i
potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osobę podpisującą ofertę.
7. Dokumenty załączone do oferty nie podlegają zwrotowi.
8. Zaproponowana w ofercie cena musi być wyrażona liczbą oraz słownie.
9. Wszystkie karty oferty oraz załączniki muszą być połączone w sposób uniemożliwiający ich
zdekompletowanie. Wszystkie strony oferty oraz załączników, zawierające jakąkolwiek treść muszą
być kolejno ponumerowane.
10. Ofertę składa się w zaklejonej, nienaruszonej, nieprzezroczystej kopercie oznaczonej nazwą (firmą)
i adresem wykonawcy, z napisem: „Oferta na sukcesywny odbiór i zagospodarowanie (transport i
zastosowanie) osadów ściekowych wapnowanych pochodzących z mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni ścieków przy ul. Dr Marii Garszwo 99 26-670 Pionki. NIE OTWIERAĆ DO DNIA
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27.10.2020 r. do godz. 1015.”
11. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie
Wykonawcę.
§ 10
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.
2.
3.
4.
5.

Ofertę należy złożyć do dnia 27.10.2020 roku do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, mieszczącej
się przy ul. Zakładowej 7, 26-670 Pionki, sekretariat - pokój nr 10.
Oferty złożone po terminie wskazanym w ust. 1 Zamawiający niezwłocznie zwróci wykonawcom
bez otwierania.
Zamawiający dokona otwarcia złożonych ofert w tym samym dniu o godz. 1015 w swojej siedzibie,
wskazanej w ust. 1.
Otwarcie ofert jest jawne.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach.
§ 11
Opis sposobu obliczenia ceny

1.
2.
3.
4.
5.

Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego.
Cena zaoferowana przez wykonawcę jest ceną brutto (wraz z podatkiem od towarów
i usług), uwzględniającą wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu całego zamówienia.
Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę.
Cena powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
Cena powinna być wyrażona liczbą a także słownie.
§ 12
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1.
2.
3.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie
kryterium ceny.
Zamawiający dokona oceny ofert, które odpowiadają treści i wymogom niniejszej Specyfikacji.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę.
§ 13
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy

W terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty, wykonawca, którego oferta została
wybrana, przekaże Zamawiającemu:
1) dane dotyczące osób reprezentujących wykonawcę, jako stronę umowy,
2) numer rachunku bankowego, na który będzie przekazane wynagrodzenie z tytułu wykonania
zamówienia,
3) dane dotyczące osób, które będą upoważnione przez wykonawcę do utrzymywania bieżących
kontaktów z Zamawiającym,

§ 14
Warunki umowy w sprawie zamówienia
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Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej
Specyfikacji.
§ 15
Załączniki
Integralną częścią niniejszej Specyfikacji są:
1) załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia,
2) załącznik nr 2 – wzór oferty,
3) załącznik nr 3 – wzór oświadczenia wykonawcy,
4) załącznik nr 4 – wzór umowy,
5) załącznik nr 5 – klauzula RODO.

Prezes Zarządu
(-) Robert Pyryt
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