
 
 
 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli 
dotyczy):  

http://www.kostrzyn.wlkp.pl www.zkkostrzyn.pl 
 

Ogłoszenie nr 59224 - 2017 z dnia 2017-04-05 r.  

Kostrzyn: Odbiór, transport oraz odzysk ustabilizow anych osadów ściekowych wytworzonych przez 

Oczyszczalnie Ścieków w Skałowie, gmina Kostrzyn o kodzie 19 08 05  w okresie od daty podpisania umowy 

do 31 grudnia 2018r.  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinan sowanego ze środków Unii Europejskiej  

nie  

Nazwa projektu lub programu  

O zamówienie mog ą ubiega ć się wył ącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, któr ych działalno ść, 

lub działalno ść ich wyodr ębnionych organizacyjnie jednostek, które b ędą realizowały zamówienie, obejmuje 

społeczn ą i zawodow ą integracj ę osób b ędących członkami grup społecznie marginalizowanych  

nie  

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których 

mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub 

wykonawców albo ich jednostki (w %)  

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiaj ący  

nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj ący powierzył/ powierzyli przeprowadzenie 

post ępowania  

nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj ący powierzył/powierzyli prowadzenie post ępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj ących  

nie  

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich 

siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj ącymi z innych pa ństw członkowskich Unii 

Europejskiej  

nie  

W przypadku przeprowadzania post ępowania wspólnie z zamawiaj ącymi z innych pa ństw członkowskich Unii 

 
                  
 
 



Europejskiej – maj ące zastosowanie krajowe prawo zamówie ń publicznych:  

Informacje dodatkowe:  

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Komunalny, krajowy numer identyfikacyjny 63202363500000, ul. ul. Poznańska  2, 

62025   Kostrzyn, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618178239, e-mail zakladkomunalny@o2.pl, faks 

618 970 908.  

Adres strony internetowej (URL): www.kostrzyn.wlkp.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Jednostka 

administracyjna jednostki samorządu terytorialnego I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w 

przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego 

z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpo średni dost ęp do dokumentów z post ępowania mo żna uzyska ć pod adresem 

(URL) 

nie  

nie 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona b ędzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia  

nie  

www.kostrzyn.wlkp.pl www.zkkostrzyn.pl 

Dostęp do dokumentów z post ępowania jest ograniczony - wi ęcej informacji mo żna uzyska ć pod adresem  

nie  

nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w post ępowaniu nale ży przesyła ć: 

Elektronicznie  

nie  

adres  

nie 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o do puszczenie do udziału w post ępowaniu w inny sposób:  

nie  

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopus zczenie do udziału w post ępowaniu w inny sposób:  

nie  

Adres:  

Zakład Komunalny, ul. Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz ędzi i urz ądzeń lub formatów plików, które nie s ą 

ogólnie dost ępne  



nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego: Odbiór, transport oraz odzysk ustabilizowanych osadów 

ściekowych wytworzonych przez Oczyszczalnie Ścieków w Skałowie, gmina Kostrzyn o kodzie 19 08 05 w okresie od 

daty podpisania umowy do 31 grudnia 2018r. 

Numer referencyjny: ZP.2.1.2017/PN 

Przed wszcz ęciem post ępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dial og techniczny nie  

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi 

II.3) Informacja o mo żliwo ści składania ofert cz ęściowych  

Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub 

określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre ślenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usług ę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest odbiór, 

transport oraz odzysk ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 powstających na 

oczyszczalni ścieków w Skałowie, gmina Kostrzyn o szacunkowej ilości 7 000 Mg. Zakres zamówienia obejmuje: 

1.Ilość osadów : 7 000 Mg. 2.Miejsce odbioru : Oczyszczalnia Ścieków w Skałowie, gmina Kostrzyn, województwo 

wielkopolskie. 3.Charakterystyka osadu: osad ustabilizowany i odwodniony na urządzeniu dekantacyjnym o średniej 

zawartości suchej masy około 19% spełniający wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 06.02.2015r w 

sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2015, poz. 257). 4.Zamawiający zobowiązany jest wykonać badania 

komunalnych osadów ściekowych i przekazać Wykonawcy wyniki badań dla każdej partii osadów przed rozpoczęciem 

ich przekazywania (zgodnie z art. 43, ust. 3 Ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r.) Każda partia przebadanego 

osadu musi mieć określoną wielkość i spełniać warunki Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 06.02.2015r w 

sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2015, poz. 257). 5.Załadunek osadu na środek transportowy 

Wykonawcy nastąpi kosztem i staraniem Wykonawcy. 6.Każda partia (samochód) osadu musi być zważona na wadze 

elektronicznej i potwierdzona dokumentem ważenia. Koszt ważenia ponosi Wykonawca. 7.Transport osadów do 

miejsca odzysku zapewnia Wykonawca. Odbiór komunalnych osadów ściekowych będzie następował na podstawie 

pisemnego zawiadomienia przez Zamawiającego przesłanego do Wykonawcy drogą mailowa lub faksem w zależności 

od potrzeb Zamawiającego. Wykonawca każdorazowo potwierdzi otrzymane zawiadomienie na numer fax 61/8970-

908. 8.Z chwilą wywiezienia osadu poza bramę terenu oczyszczalni ścieków w Skałowie wszelką odpowiedzialność za 

wywożony osad przejmuje Wykonawca. Ponosi on całkowitą odpowiedzialność za odebrane od Zamawiającego 

ustabilizowane osady ściekowe oraz właściwy i zgodny z obowiązującymi przepisami sposób ich transportowania i 

wykorzystania. 9.Transport winien być prowadzony zgodnie z zasadami prawa drogowego, w sposób 

uniemożliwiający zanieczyszczenie środowiska i dróg publicznych. W przypadku wystąpienia zdarzenia, które 

spowoduje zanieczyszczenie lub wypadnięcie odpadu ze środka transportu, należy bezzwłocznie zabezpieczyć teren 

zgodnie z przepisami drogowymi i BHP oraz niezwłocznie uporządkować teren i przywrócić go do stanu sprzed 



zdarzenia. Szkody wyrządzone osobom trzecim przez środek transportu lub przewożone odpady będą pokrywane 

przez Wykonawcę. 10.Potwierdzenie przyjęcia partii osadów ściekowych odbywać się będzie każdorazowo w oparciu 

o „Kartę przekazania odpadu” potwierdzoną pod względem ilościowym, na podstawie dowodu ważenia, przez 

Zamawiającego i Wykonawcę. 11.Osady ściekowe mają być poddane odzyskowi na terenie woj. wielkopolskiego, za 

wyjątkiem opisanym w art. 20 ust.5 Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 21 z 

późn. zm.). 12.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 14 grudnia 2012 r. r. o odpadach (Dz.U.2013 r., poz.21), i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz.U.2016 r. poz.672) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 06.02.2015r w sprawie 

komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2015, poz. 257), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 

2014 r. w sprawie wzoru dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2014 poz.1973,.) 13.Na 

etapie podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego pisemnego zadeklarowania sposobu 

odzysku osadu. Każdorazowa zmiana sposobu zagospodarowania osadu zobowiązuje Wykonawcę do 

wcześniejszego przedłożenia Zamawiającemu nowej deklaracji.  

II.5)Główny kod CPV: 90513000-6 

II.6) Całkowita warto ść zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta: (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna 

wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) 

II.7) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w a rt. 134 ust. 6 pkt 

3 ustawy Pzp: tak  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których 

mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielania 

zamówień o łącznej wartości do 30% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na 

powtórzeniu tego samego rodzaju robót lub usług, które objęte były zamówieniem podstawowym. 

II.8) Okres, w którym realizowane b ędzie zamówienie lub okres, na który została zawarta  umowa ramowa lub 

okres, na który został ustanowiony dynamiczny syste m zakupów:  

data zakończenia: 31/12/2018 

II.9) Informacje dodatkowe:  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia  określonej działalno ści zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów  

Określenie warunków: 1)Wykonawca musi posiadać ważne zezwolenie ( na czas trwania umowy) na prowadzenie 

działalności w zakresie transportu osadów tj. ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych wydanego przez 

właściwy organ. 2)Wykonawca musi posiadać aktualne zezwolenie ( na czas trwania umowy) na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku odpadów, tj. ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, wydanego przez 

właściwy organ.  



Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków na okoliczność 

spełnienia tego wymogu. 

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: 3) Wykonawca w okresie ostatnich trzech latach przed dniem wszczęcia postępowania o 

udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje z 

należytą starannością co najmniej dwa zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem 

zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę w ilości ok. 3000 ton każde i o którym mowa w punkcie 3 niniejszej 

SIWZ i dysponuje odpowiednimi poświadczeniami lub innymi dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o 

kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre ślone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiaj ący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie ar t. 24 ust. 5 ustawy Pzp  tak 

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, 

ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI U DZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 

SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnia niu warunków udziału w post ępowaniu  

tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  

nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU 

NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOL ICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 

25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

1.Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym 

w załączniku nr 1 i 2 do OFERTY. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że wykonawca 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2.W przypadku wspólnego ubiegania się o 

zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których mowa w niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 



udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 3.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, 

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się 

na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w niniejszej SIWZ 

dotyczące tych podmiotów i zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa niniejszej 

SIWZ.  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU 

NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOL ICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 

25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W P OSTĘPOWANIU:  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUME NTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU 

NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOL ICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 

25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) -  III.6)  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  

IV.1.1)Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiaj ący żąda wniesienia wadium:  

tak,  

Informacja na temat wadium  

Ustala się wadium w wysokości: 5 000,00 zł.(słownie:pięćtysiącyzłotych00/100) Wadium należy wpłacić na podany 

poniżej rachunek bankowy do dnia 14.04.2017 roku. Powyższy termin wniesienia wadium uważa się za zachowany, 

gdy kwota wadium znajdzie się w tym dniu do godz. 9:00 na podanym koncie Zakładu Komunalnego w Kostrzynie. 

Konto do wpłacenia wadium: ING Bank Śląski 21 1050 1520 1000 0024 2874 0381 Wadium musi być wniesione przed 

upływem terminu składania ofert. Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta 

przed upływem terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości. Wadium 

wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie 

zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie 

oryginału wraz z ofertą pok. -Sekretariat, najpóźniej w terminie złożenia ofert. Kopię poświadczoną za zgodność z 

oryginałem należy załączyć do oferty. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium 

winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego- wzywające do zapłaty kwoty wadium 

zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia- następuje jego bezwarunkowa wypłata, bez 

jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta /poręczyciela. Oferta niezabezpieczona wadium w jednej lub kilku z 

podanych wyżej form zostanie wykluczona bez rozpatrywania. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom 

niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 



oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4 a ustawy pzp. Zamawiający zatrzymuje 

wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w 

sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 

zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wyniesieniu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żądał jego wniesienia. Zamawiający zwraca 

niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono je po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta wybrana 

została jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.  

IV.1.3) Przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie  

IV.1.4) Wymaga si ę złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub doł ączenia do ofert katalogów 

elektronicznych: nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

IV.1.5.) Wymaga si ę złożenia oferty wariantowej:  

nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: nie  

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zo stan ą zaproszeni do udziału w post ępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)  

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców:  

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynam icznego systemu zakupów:  

Umowa ramowa będzie zawarta:  

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie  

Informacje dodatkowe:  

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie  

Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych: nie  

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w 

ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie  

 



IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronic znej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, 

negocjacje z ogłoszeniem) nie 

Należy wskaza ć elementy, których warto ści b ędą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje si ę ograniczenia co do przedstawionych warto ści, wynikaj ące z opisu przedmiotu zamówienia:  

nie  

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie 

termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy 

będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu 

elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Aukcja wieloetapowa  
etap nr czas trwania etapu 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria  
Kryteria Znaczenie 

Cena 60 

Czas realizacji odbioru osadów 20 

Termin płatności za usługi 20 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art . 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  

nie  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjn y, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszenie m 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia 

negocjacji nie  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

Informacje dodatkowe  

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania 

stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram 



postępowania:  

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

Informacje dodatkowe:  

V.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjneg o 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie 

oferty:  

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie 

kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: nie  

Informacje dodatkowe: IV.4) Licytacja elektroniczna  

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne 

urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Licytacja wieloetapowa  
etap nr czas trwania etapu 

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy:  tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, za wyjątkiem możliwości i warunków dokonania takich zmian określonych poniżej: 1)zmiana strony 

umowy tj. następstwo prawne wynikające z odrębnych przepisów oraz zmiana nazwy, adresu i siedziby jednej ze 

stron, 2)zmiana obowiązujących przepisów pociągająca za sobą zmianę postanowień umowy, 3)zmiana wartości 



umowy ze względu na ustawową zmianę stawki podatku VAT, 4)zmiana terminu zakończenia realizacji usługi, w 

przypadku wcześniejszego wykorzystania środków, do czasu wykorzystania środków określonych w umowie 

5)nieprzewidzianych okoliczności formalno-prawnych, 6)danych osobowych: przedstawicieli i osób upoważnionych – 

tylko w uzgodnieniu i po otrzymaniu akceptacji Zamawiającego - podwykonawcy lub innego podmiotu 

uczestniczącego w realizacji przedmiotu zamówienia, na którego zasobach polegać będzie Wykonawca – wyłącznie 

na pisemny wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego, udzieloną wyłącznie po dostarczeniu dokumentów 

określonych przez Zamawiającego, adekwatnie do wymagań obowiązujących w trakcie przeprowadzonej procedury 

przetargowej, 7)zmiana umowy, w przypadku zaistnienia sytuacji wynikającej ze zmiany przepisów prawa,. 8)korekty 

oczywistych omyłek i błędów pisarskich, 9)warunków płatności za zgodą zamawiającego, 8.Jakiekolwiek zmiany 

umowy wymagają zgody obu stron oraz pod rygorem nieważności – zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do 

umowy. 9.Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji określonej w art. 145 prawa 

zamówień publicznych. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy. 10.W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie będą miały przepisy kodeksu 

cywilnego, prawa bankowego, prawa wekslowego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią 

inaczej. 11. Sprawy sporne wynikające z umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.6.1) Sposób udost ępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

Środki słu żące ochronie informacji o charakterze poufnym  

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopus zczenie do udziału w post ępowaniu:  

Data: 14/04/2017, godzina: 09:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

nie  

Wskazać powody:  

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

IV.6.3) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)  

IV.6.4) Przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprz yznania 

środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy 

udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym Handlu (EFTA), które miały 

być przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia:  nie  

IV.6.5) Przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, je żeli środki słu żące 

sfinansowaniu zamówie ń na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zama wiający zamierzał 

przeznaczy ć na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia, nie zostały mu przyznane  nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
 

 


