
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 
I. Zamawiający:  
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu 
Plac Wolności 42 
42-440 Ogrodzieniec 
NIP: 649 22 64 646 
Tel/Fax  (032)67 32 081 
www.ogrodzieniec.pl 

 
   
II. Tryb udzielenia zamówienia: 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwot 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust.1 oraz art. 39-46 Prawa 
zamówień publicznych. 
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 
2010r Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami) 
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów 
dokumentów jakich może  żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te 
dokumenty mogą być składane ( Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz.1817) 
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  z dnia 16 grudnia 2011r w sprawie średniego 
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych ( Dz.U. z 2011r, Nr 282 poz. 1650 ). 
 
III. Przedmiot zamówienia: 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest  realizacja zadania pn. „Załadunek, wywóz i 
zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych poprzez odzysk lub 
unieszkodliwienie oraz załadunek, wywóz i unieszkodliwianie piasku i skratek  z 
oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu, ul. Kościuszki 107, woj. śląskie” 
 

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje świadczenie usług polegających na 
załadunku, transporcie i zagospodarowaniu przez odzysk lub unieszkodliwianie : 
a) - komunalnych osadów ściekowych o kodzie 190805 w ilości szacunkowej 750Mg 
Zawartość suchej masy od 16% do 19% 
b) - skratek o kodzie 190801 w ilości szacunkowej 15Mg 
c) - piasku o kodzie 190802 w ilości szacunkowej 35Mg 
powstających w oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu. 
Zamawiający zastrzega, że podane  ilości są ilościami szacunkowymi. W/w wartości 
są uzależnione od ilości i jakości dopływających do oczyszczalni ścieków surowych 
jak również od stopnia odwodnienia w przypadku komunalnych osadów ściekowych. 
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wywieźć wszystkie odpady, 
nawet  jeżeli ich ilość będzie większa niż szacunkowa. 



Celem samodzielnego oszacowania ilości osadów , skratek i piasku oraz zapoznania z 
warunkami magazynowania zaleca się wizję lokalną w terenie. Koszty ewentualnej 
wizji ponosi Wykonawca. 
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia przy użyciu 
własnych maszyn, urządzeń, narzędzi i pracowników. 
Osady wytworzone w Oczyszczalni ścieków są badane z częstotliwością i w zakresie 
zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów 
ściekowych. 

 Zamawiający przedstawi wykonane przez akredytowane laboratorium wyniki badań 
 osadów ściekowych z roku 2013 (wyniki dostępne na stronie   
www.zgk.ogrodzieniec.pl). 

 
3. Zamówienie ma być realizowane zgodnie z: 

-   ustawą z dnia 14 grudnia  2012r o odpadach ( Dz.U. z 2013r nr 21) 
- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010r w sprawie 
komunalnych osadów ściekowych ( Dz.U. z 2010r nr 137 poz.924) 
-   Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2010r w sprawie wzorów 
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz.U. z 2010r nr 249 
poz.1673) 
- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo  Ochrony Środowiska  ( Dz.U. Nr 62 poz.627 
z późn. zmianami) 
 

4. Wykonawca zgodnie z art. 25 ustawy o odpadach przejmuje na siebie 
odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, ich wykorzystanie lub 
unieszkodliwianie. 
 

5. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru: 
a) -  ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z terenu oczyszczalni 
ścieków w Ogrodzieńcu 
1.  -  bezpośrednio z podajnika w stacji zagęszczania i odwadniania osadu, w sposób 
ciągły, poprzez dostarczenie w powyższym celu kontenera lub naczepy samochodowej 
do załadunku o minimalnym tonażu załadunkowym wynoszącym  5Mg. Wysokość 
wylotu z rury zrzutowej ponad poziom terenu wynosi 2,4m. Dostawa i odbiór 
kontenerów lub naczep samochodowych odbywać się będzie jeden raz w ciągu dnia 
roboczego, lub 
2.  -  z placu przeładunkowego co najmniej 2 razy w tygodniu 
b) - skratek gromadzonych na terenie oczyszczalni w terminach każdorazowo 
uzgodnionych z Zamawiającym, 
c) - zawartości piaskowników gromadzonych na terenie oczyszczalni w terminach 
każdorazowo uzgadnianych z Zamawiającym. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego określenia rodzaju i gabarytów 
wymaganych środków transportu oraz  sprzętu budowlanego wymaganego do 
załadunku  na terenie  Zamawiającego w oparciu  o zalecaną przeprowadzoną wizję 
lokalną miejsc załadunku. 
Organizacja oraz wszelkie koszty wynikające z konieczności najmu sprzętu 
budowlanego i transportowego oraz osób wymaganych do jego obsługi leżą po stronie 
Wykonawcy. 

 

http://www.zgk.ogrodzieniec.pl/


6. Wykonawca  zapewni  środki transportu do wywozu osadów, skratek i piasku z terenu 
oczyszczalni spełniające następujące wymagania: 
a) – pojazdy transportujące odpady poza teren oczyszczalni powinny być szczelne, 
stabilne , czyste ( bez pozostałości osadów na ogumieniu i burtach zewnętrznych ). W 
okresie zimowym należy przeciwdziałać przymarzaniu odpadu do skrzyni załadowczej. 
b) – przy załadunku i transporcie odpadów Wykonawca odpowiada za zachowanie 
czystości.  W  przypadku   naruszenia   tej  zasady  (  wysypanie  odpadu  na  drodze  )  ma  
obowiązek natychmiast usunąć zabrudzenie i niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu 
Zamawiającego,  o ile zdarzenie  to miało miejsce na drogach publicznych 

 
7. Każdorazowy odbiór ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, 

zawartości piaskowników wymaga potwierdzenia przez Wykonawcę lub osobę przez 
niego upoważnioną na „Karcie Przekazania Odpadu” przygotowanej w dwóch 
egzemplarzach przez zamawiającego zgodnie z obowiązującym wzorem, określonym 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8.12.2010r w sprawie wzorów 
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz.U.z 2010r Nr 249 
poz.1673 ) 
 

8. Ostateczne rozliczenie ilości wywiezionych przez Wykonawcę osadów, skratek i 
piasku odbywać się będzie na podstawie Kart Przekazania Odpadów oraz potwierdzeń 
wydanych przez najbliższy punkt wagowy na terenie Ogrodzieńca. Koszty ważenia 
ponosi Wykonawca. 
Każdy pojazd Wykonawcy wywożący osad, skratki i piasek  zostanie 
zaewidencjonowany na zestawieniu, które podpisze pracownik ZGK i kierowca 
Wykonawcy. 
 

9. Instalacja do odzysku lub unieszkodliwiania odpadu musi być zlokalizowana na terenie 
województwa śląskiego. 
 

10. W ofercie należy podać metodę przetwarzania odpadu z określeniem lokalizacji jej 
wykonania. 
 

11. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa pracy 
obowiązującymi na terenie oczyszczalni. 
 
 

 
Oznaczenie  wg  CPV:  90512000-9   Usługi transportu odpadów 
        90513600-2  Usługi usuwania osadów 
        90513700-3  Usługi transportu osadów      
        90513800-4  Usługi obróbki osadów 
 
 
 
IV. Części zamówienia: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
V. Zamówienia uzupełniające: 
 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 



 
VI. Oferty wariantowe: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
 
VII. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu 
zakupów, zwrotu kosztów w postępowaniu, umowy ramowej 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, ustanowienia 
dynamicznego systemu zakupów, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu oraz zawarcia 
umowy ramowej 
 
 
VIII. Termin wykonania zamówienia:   
 
Realizacja zamówienia  od dnia 1stycznia 2014r do dnia 31  grudnia 2014r. 
 
 
 
IX. Warunki udziału w postępowaniu: 
 
1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają  warunki zgodnie z art. 
22 ust. 1 ustawy – w formie oświadczenia  w następującym zakresie: 

1) wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie , 
3) wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonywania zamówienia 
4) wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia,  
2.  Ocena spełnienia warunków wymaganych od oferentów zostanie dokonana wg formuły 
„spełnia  –  nie spełnia”. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie 
wykluczeniem Oferenta z postępowania. 
3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

a)  jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust 2 pkt 3 

b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, 

c)  zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
d)  została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,  
e) zawiera błędy w obliczeniu ceny , 

f) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na 
poprawienie omyłki , o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 

g)  jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
 



X. Podwykonawcy 
1. Jeżeli Wykonawca zamierza zatrudnić podwykonawców, jest zobowiązany wykazać w 
ofercie rodzaj oraz wartość powierzonego zamówienia. 
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za usługi, które 
wykonuje przy pomocy podwykonawców, odpowiadając za ich działania i zaniechania jak za 
własne.  

 

XI. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć 
wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu: 
 

1. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
a)  wypełniony formularz ofertowy (zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ), 
b)  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy, 
c) oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowaniu na podstawie  art. 
24  Prawa zamówień publicznych (wg załącznika nr 2 do SIWZ), 
d) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 
Prawo zamówień publicznych (wg załącznika nr 3 do SIWZ). 
e) wymaga się, aby Wykonawca/y zgodnie z treścią art. 26 ust. 2d  Prawa Zamówień 
Publicznych do oferty dołączyli listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o 
której nowa w art. 24 ust 2 pkt 5 Prawa Zamówień Publicznych, albo informacje o tym, że nie 
należy do grupy kapitałowej ( Załącznik nr 6 do SIWZ ) 
f)  pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy 
składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, 
g) decyzja o zezwoleniu na prowadzenie zbierania odpadów oraz transport odpadów,  

h) decyzja o zezwoleniu  na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. . 
Zezwolenie o którym mowa ma zapewnić odbiór przez okres co najmniej 12 miesięcy, 
liczony od daty podpisania umowy ilości osadów ściekowych, skratek i piasku , na którą 
składana jest oferta, 

Zamiast decyzji wymienionych w lit. g i h można przedłożyć: 
- decyzję o pozwoleniu na wytwarzanie odpadów jeżeli uwzględnia ona zezwolenie na odzysk 
lub unieszkodliwianie odpadów oraz zezwolenie na zbieranie i transport odpadów lub 
- decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi jeżeli uwzględnia 
ona zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów oraz zezwolenie na zbieranie i 
transport odpadów lub 

- decyzję o zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów  jeżeli uwzględnia ona dodatkowo zezwolenie na zbieranie i 
transport odpadów 



 

      
2. Inne dokumenty 

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, 
potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
wykonawca składa następujące dokumenty: 
a) wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 
wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie: w tym minimum jednego odpowiadającego 
charakterowi zamówienia  (wg załącznika  nr 4 do SIWZ), z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te 
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,  

b) wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy do realizacji przedmiotu 
zamówienia ( wg załącznika nr 5 do SIWZ ), 

c) opłaconą polisę potwierdzającą ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie 
prowadzonej działalności  gospodarczej, a w przypadku jej braku innym dokumentem 
potwierdzającym, że Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

W przypadku rolniczego wykorzystania osadów w związku z wymaganiami Ustawy o 
odpadach należy przedłożyć: 

- akt własności lub umowa dzierżawy - dokument określający tytuł prawny gruntów na 
których mają być stosowane osady ściekowe -  wydany przez właściwy organ, w 
przypadku dzierżawy- zgodę właściciela gruntów na zastosowanie na nich osadów 
ściekowych, 

- wypis wyrys z ewidencji gruntów określający miejsce stosowania osadów : 
miejscowość, nr działki –wydany przez właściwy organ, numer obrębu geodezyjnego, 

-  aktualne badania laboratoryjne gleb działek, które pozwalają do zagospodarowania 
na ich powierzchni w/w ilości osadów ściekowych zgodnie z obowiązującymi warunkami 
tj. Załącznikiem nr 1,2,3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13.07.2010r w 
sprawie  komunalnych osadów ściekowych oraz Rozporządzeniem z dnia 5.04.2011r w 
sprawie procesu odzysku R 10 ( Dz.U. nr 86 poz. 476 ) 
-  od pisemnego ( fax lub e-mall ) powiadomienia przez Zamawiającego o terminie 
wywozu osadu  ściekowego, Wykonawca w terminie 2 dni udzieli pisemnej ( fax lub e-
mall ) informacji o wyborze działki rolnej, na której osad zostanie zagospodarowany 
oraz  pisemnej  (  fax  lub  e-mall  )  deklaracji,   że  proces  ten  będzie  przeprowadzony  
zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska, 

- oświadczenie Wykonawcy, że spełnione są wszystkie warunki stosowania komunalnych 
osadów ściekowych określone w art. 96 ust. 12 Ustawy o odpadach w brzmieniu: 
Zakazuje się stosowania komunalnych osadów ściekowych: 
1. - na obszarach parków  narodowych i rezerwatów przyrody, 

2. - na terenach ochrony pośredniej stref ochronnych ujęć wody, w przypadku ich stosowania 
w akcie prawa miejscowego wydanym na podstawie art. 58 ustawy z dnia 18 lipca 2001r 
Prawo wodne (Dz.U.z 2012r poz.145 z późn. zmianami) 



3. - w pasie gruntu o szerokości 50m bezpośrednio przylegającego do brzegów jezior i 
cieków, 
4. - na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz na terenach czasowo podtopionych 
i bagiennych, 
5. - na terenach czasowo zamarzniętych i pokrytych śniegiem, 

6. -  na gruntach o dużej przepuszczalności, stanowiących w szczególności piaski luźne i 
słabo gliniaste oraz piaski gliniaste lekkie, jeżeli poziom wód gruntowych znajduje się na  
głębokości mniejszej niż 1,5m poniżej powierzchni gruntu, 
7. - na gruntach rolnych o spadku przekraczającym 10% 

8. - na obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, w przypadku ich ustanowienia 
w akcie prawa miejscowego wydanym na podstawie art. 60 ustawy z dnia 18 lipca 2001r – 
Prawo wodne, 
9. - na  terenach objętych pozostałymi formami ochrony przyrody wymienionymi w pkt. 1 
jeżeli osady ściekowe zostały wytworzone poza tymi terenami, 
10.-na terenach położonych w odległości mniejszej niż 100m od ujęcia wody, domu 
mieszkalnego lub zakładu produkcji żywności,  
11.-na gruntach, na których rosną rośliny sadownicze i warzywa, z wyjątkiem drzew 
owocowych, 
12.-na gruntach przeznaczonych pod uprawę roślin jagodowych i warzyw, których części 
jadalne bezpośrednio stykają się z ziemią i są spożywane w stanie surowym – w ciągu 18 
miesięcy poprzedzających zbiory i w czasie zbiorów, 

13. na gruntach wykorzystywanych na pastwiska i łąki 
14.-na gruntach wykorzystywanych do upraw pod osłonami. 

3. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za 
zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby figurujące w  rejestrach uprawnionych do 
zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta lub we właściwym upoważnieniu. 
4. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 19 lutego 2013 w sprawie rodzajów dokumentów jakich może  żądać zamawiający od 
wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013r poz. 231) 
4.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt b  niniejszej 
SIWZ przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

4.2 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których  mowa w pkt 4.1, zastępuje 
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio  miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania  

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający 



może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu 

 
5. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych  dokumentów określonych w pkt. 1 i 2, lub 
złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez Oferenta za 
zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) spowoduje wykluczenie Oferenta z postępowania. 
 
6.  Zamawiający informuje, iż  zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
wszystkie oferty składane  w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne od chwili ich 
otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w 
terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnianie. Wykonawca nie może 
zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
XII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z 
wykonawcami 
 
Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie 
lub faksem i skierowane na adres: 
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu 
42-440 Ogrodzieniec 
Plac Wolności 42 
nr fax. 032 / 67 32 081 
 
Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom  zgodnie z art. 38 
ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 
 
SIWZ można odebrać w siedzibie zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej, 
Ogrodzieniec, Plac Wolności 42 w godzinach urzędowania lub pobrać drogą elektroniczną ze 
strony internetowej www. ogrodzieniec.bip.jur.pl 
 
XIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 
 
Ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami uprawniona jest : 
Grażyna Gaweł, tel.032/6732081  
w dni robocze w godz. od. 6.00 do 14.00 
 
XIV. Wymagania dotyczące wadium 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
XV. Termin związania ofertą  
 
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 
 



 
XVI. Opis przygotowania oferty 
 
1. Informacje ogólne  
 
1. Wykonawca winien się zapoznać ze wszystkimi punktami składającymi się na specyfikację        
warunków zamówienia. 
2. Załączniki do niniejszej specyfikacji powinny zostać wypełnione przez  wykonawcę bez        
wyjątku i ściśle według warunków i postanowień specyfikacji. 
4. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 
5. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
Zaleca się aby oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do        
przygotowania oferty i podpisania umowy . 
 
 
 
2. Opis sposobu przygotowania oferty 
 
1. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym . 
2. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, 
wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 
3. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 
wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. 
4. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o 
których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 
5. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
zamawiającego wzorcami- załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje 
oraz dane. 
6. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 
podpisującej ofertę 
7. W przypadku , gdyby wykonawca , jako załącznik do oferty , dołączał kserokopię jakiegoś 
dokumentu , powinna ona  być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę .  
8.  Wszystkie strony oferty powinny być spięte ( zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 
możliwości dekompletacji zawartości oferty. 
 
 
XVII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
 
a/ Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej zaklejonej kopercie lub opakowaniu 
zapieczętowanym w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz 
zabezpieczającym jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 
Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego: 
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu 
Plac Wolności 42 
42-440 Ogrodzieniec 
oraz powinna być oznakowana następująco: 
 



Oferta w przetargu nieograniczonym na „Załadunek, wywóz i zagospodarowanie 
komunalnych osadów ściekowych poprzez odzysk lub unieszkodliwienie oraz załadunek, 
wywóz i unieszkodliwianie piasku i skratek  z oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu, ul. 
Kościuszki 107, woj. śląskie” 
  
Nie  otwierać przed dniem 21.11.2013r, godz. 10.15 
 
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego  - Zakład Gospodarki Komunalnej w 
Ogrodzieńcu ,  Ogrodzieniec, Plac Wolności 42 - Sekretariat  do dnia  
21.11.2013r do godz. 10.00 
 
b/  Otwarcie  ofert  nastąpi  w  dniu  21.11.2013r o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego, 
Ogrodzieniec, Plac Wolności 42. 

c/ Oferent może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych 
ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu 
zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. 
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak 
składana oferta , odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ ZAMIANA”. 
Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
oferenta, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania 
zmian, zostaną dołączone do oferty. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi 
bez otwierania 
d/  Oferent ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie 
zmian i poprawek) z dopiskiem na  kopercie „WYCOFANIE”. 

Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu 
poprawności postępowania oferenta oraz zgodności ze złożonymi ofertami;  

Koperty oferty wycofanej  nie będą otwierane. 
 
 
 XVIII. Opis sposobu obliczania ceny 
 
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest ryczałt umowny za 1Mg 
wykonania usługi tj. za odbiór i zagospodarowanie 1Mg: skratek, zawartości piaskownika, 
ustabilizowanego komunalnego osadu ściekowego. 
2. W ofercie należy podać ceny jednostkowe brutto za 1Mg odpadów oraz stawkę VAT. 
3.Podane ceny jednostkowe należy przemnożyć przez planowane ilości, a następnie 
zsumować poszczególne iloczyny i wg tej zasady określić cenę ofertową za całość 
zamówienia. W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, 
Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto za całość zamówienia. 
4. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia 
niezbędne do należytego wykonania zamówienia, w tym również koszty transportu i przyjęcia 
odpadów do odzysku i unieszkodliwiania. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę dla 
zamówienia są ustalone na czas  ważności umowy i nie będą podlegały zmianom. 
5. Za podanie właściwej stawki podatku VAT odpowiedzialny jest Wykonawca.  
6. Stawkę podatku VAT należy określić zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r o podatku od 
towarów i usług ( tekst jednolity Dz. U. z 2011r Nr 177 poz. 1054 z późn. zmianami). 



8. Wynagrodzenie musi uwzględniać wszystkie wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji 
jak również w specyfikacji nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to 
między innymi koszty bezpośrednie, koszty pośrednie, zysk, wszelkie podatki, ubezpieczenia, 
opłaty, opłaty transportowe, itp., włącznie z podatkiem od towarów i usług-VAT jakie 
poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 
przedmiotu zamówienia. 
 9. Wykonawcy są zobowiązani do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem 
zamówienia, warunkami wykonania i wszelkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na 
wycenę zamówienia 
10. Cena oferty musi być podana w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
11. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN 
12. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we 
wzorze umowy. 
 
XIX. Kryteria oceny ofert      
 
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie tylko cena ofertowa. 
 
Oferty zostaną ocenione wg. kryterium – cena  - 100% 
        
Zasady przyznawania odpowiedniej ilości punktów są następujące: 
 
          najniższa zaoferowana cena        - 100 pkt. 
 
      C najniższa 
    __________     x 100 x waga kryterium (%) = W liczba punktów 
        C badanej 
 
W liczba punktów- ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto ( z VAT) realizacji całego zamówienia 
C najniższa  - minimalna cena brutto (z  VAT) zaoferowana w przetargu 
C badana  - cena brutto (z VAT) podana przez Wykonawcę dla którego wynik jest obliczany 
 
Oferta, która uzyska maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria  zostanie 
uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością 
uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska 
najwyższą ilość punktów.  
 
 
 
XX. Warunki umowy 
 
1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z 
punktu widzenia kryterium przyjętego w specyfikacji. 
2. Umowa zostanie  zawarta z wybranym wykonawcą zgodnie z art. 94 ust 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.  
3. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem. 
4. Postanowienia umowy zostały zawarte we wzorze umowy, który stanowi  (załącznik Nr 7) 
do specyfikacji. 
 
 



XXI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XXII. Środki odwoławcze 
 
Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych przysługują 
środki odwoławcze przewidziane ww.  ustawą. 
 
 

XXIII.  Postanowienia końcowe 
 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r, Nr 113 poz.759 z 
późn.. zmianami) oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

XXIV. Załączniki do SIWZ 
Załącznik  nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy wraz z załącznikiem 
Załącznik  nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
Załącznik  nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Załącznik  nr 4 do SIWZ - Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług 
Załącznik  nr 5 do SIWZ – Wykaz  urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy 
Załącznik  nr 6 do SIWZ – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo 
informacja o tym, ze wykonawca nie należy do grupy kapitałowej 
Załącznik  nr 7 do SIWZ - Projekt umowy 
 
 
 
Ogrodzieniec, dnia 13.11. 2013r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


