
Ogłoszenie nr 508604-N-2019 z dnia 2019-01-30 r.

Zakład Komunalny:Przetarg nieograniczony na odbiór, transport oraz odzysk ustabilizowanych,

komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 powstających na oczyszczalni ścieków w

Skałowie, w Iwnie i w Gułtowach, gmina Kostrzyn

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których 

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały 

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 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: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie 

postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 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 zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej Nie



W  przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:Zakład Komunalny, krajowy numer identyfikacyjny63202363500000, ul. Poznańska 2 

62025 Kostrzyn, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel.618178239, e-mail poczta@zkkostrzyn.pl, 

zakladkomunalny@o2.pl, faks 618 970 908.

Adres strony internetowej (URL):www.zkkostrzyn.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, 

które nie są ogólnie dostępne na www.zkkostrzyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

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 bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod 

adresem (URL)Nie

tak, www.zkkostrzyn.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia Nie

www.zkkostrzyn.pl

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 

sposób:Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 

sposób:Nie

Inny sposób: tak, drogą pocztową lub osobiście

Adres:Zakład Komunalny, ul. Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn, Sekretariat



Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie 

są ogólnie dostępne 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 zamawiającego:Przetarg nieograniczony na odbiór, transport oraz 

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

oczyszczalni ścieków w Skałowie, w Iwnie i w Gułtowach, gmina Kostrzyn

Numer referencyjny:ZP.1.1.2019/PN

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

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 - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane: 1. 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 8 000 Mg. Zakres zamówienia obejmuje: 1. Ilość 

osadów : 8 000 Mg. 2. Miejsce odbioru : Oczyszczalnia Ścieków w Skałowie, w Iwnie i w Gułtowach, 

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  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 2018, poz. 992.). 12. Wykonawca zobowiązany jest 

do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. r. o odpadach 

(t.j. Dz.U.2018 r., poz.992), i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2018 r. 

poz.799) 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. 15.Zamawiający wymaga zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (na czas realizacji, wykonywania 

poszczególnych usług) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia( dwie umowy o 

pracę). Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art.29 ust. 3a Pzp, uprawnienia 

Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a



Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań oraz rodzaje czynności niezbędnych do realizacji 

zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zostały określone we wzorze 

umowy stanowiącym III część SIWZ. Wykonawca, którego oferta - na podstawie kryteriów oceny ofert – 

będzie oceniona jako najkorzystniejsza, zostanie zobowiązany do dostarczenia w wyznaczonym terminie 

przed zawarciem umowy wymagane dokumenty i oświadczenia.

II.5) Główny kod CPV:90511000-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90513600-2

90513700-3

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

Wartość bez VAT: Waluta: zł.(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – 

szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub 

dynamicznego systemu zakupów)

Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 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 uzupełniających o łącznej wartości do 30% wartości zamówienia 

podstawowego. Zamówienia uzupełniające to zamówienia polegające wyłącznie na powtórzeniu tego 

samego rodzaju robót lub usług, które objęte były zamówieniem podstawowym przy zastosowaniu stawek , 

cen jednostkowych – zgodnie ze złożoną ofertą do przetargu nieograniczonego na zadanie podstawowe, a w

przypadku ich braku na podstawie indywidualnych negocjacji.

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

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:lub dniach: lub

data rozpoczęcia:lub zakończenia:2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU



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

odrębnych przepisów

Określenie warunków:Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał wpis do rejestru działalności 

regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz aktualne zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie transportu odpadów, wydane przez starostę właściwego ze względu na miejsce 

siedziby lub zamieszkania Wykonawcy,

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:Na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający nie określa ww. 

warunku udziału w postępowaniu.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed terminem

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

należytą starannością co najmniej dwa zamówienia, dotyczące wywozu odpadów o wartości nie mniejszej 

niż 50.000 zł oraz przedłoży dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane w 

sposób należyty. 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:

Informacje dodatkowe:

PODSTAWY WYKLUCZENIA

Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust.5 ustawy Pzp Tak 

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:Tak (podstawa wykluczenia 

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

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO 

POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

III. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie



IV. III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

V. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

VI. III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał wpis do rejestru działalności regulowanej w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w

zakresie transportu odpadów, wydane przez starostę właściwego ze względu na miejsce siedziby lub

zamieszkania Wykonawcy,  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

VII. III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

VIII.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał wpis do rejestru działalności regulowanej w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w

zakresie transportu odpadów, wydane przez starostę właściwego ze względu na miejsce siedziby lub

zamieszkania Wykonawcy, 

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

X. SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:Tak

Informacja na temat wadium Miejsce i sposób i termin wniesienia wadium. Wadium wnoszone w pieniądzu 

wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego ING BANK ŚLĄSKI SA Oddział w Kostrzynie 

nr rachunku 21 1050 1520 1000 0024 2874 0381. Na przelewie należy umieścić informację Przetarg 

nieograniczony na:Odbiór, transport oraz odzysk ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych 

wytworzonych przez oczyszczalnie ścieków: w Skałowie, w Iwnie i w Gułtowach, gmina Kostrzyn o kodzie 19

08 05 w okresie od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2020r. Wadium w pozostałych akceptowanych 

formach należy składać w oryginale w siedzibie Zamawiającego –Zakład Komunalny, 62-025 Kostrzyn, ul. 

Poznańska 2– sekretariat – w kopercie. Na kopercie należy umieścić informację Wadium do przetargu 



nieograniczonego na Odbiór, transport oraz odzysk ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych 

wytworzonych przez oczyszczalnie ścieków: w Skałowie, w Iwnie i w Gułtowach, gmina Kostrzyn o kodzie 19

08 05 w okresie od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2020r. 2)wadium należy wnieść przed upływem 

terminu składania ofert, tj. do dnia 08.02.2019 r. do godziny 09:00, przy czym wniesienie wadium w 

pieniądzu, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek 

Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał wadium przed upływem terminu składania ofert. Zwrot wadium. 1) 

Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom (zgodnie z ich dyspozycją) niezwłocznie po wyborze 

oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 6 ppkt. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego

zamówienia; 3) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem 

terminu składania ofert ; Ponowne wniesienie wadium Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium 

przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 4) ppkt. 2), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia 

odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 

określonym przez Zamawiającego. Zatrzymanie wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami

, jeżeli: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 

Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 

ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 

ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie 

omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 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 się 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 zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(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 dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego 

systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie 

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia 

ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,

negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu 

zamówienia: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:

Czas trwania:

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

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena 80,00

czas realizacji odbioru osadów 10,00

termin płatności za usługi 10,00

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

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

V.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

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

przeprowadzenia negocjacji

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

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:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:



Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

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:

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:

Czas trwania:

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

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:Data:godzina:

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:

ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Postanowienia dotyczące umowy – istotne dla stron postanowienia dotyczące umowy i warunki umowy 

zostały wprowadzone do wzoru umowy. 1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży 

najkorzystniejszą ofertę. 2. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym 

pismem. 3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej 

specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 4. Postanowienia umowy zawarto w wzorze umowy, który 

stanowi część III SIWZ 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do niewykorzystania pełnej kwoty 



wynagrodzenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu. 6. Nie są dopuszczalne zmiany 

postanowień niniejszej umowy lub wprowadzenie nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, 

jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, chyba że konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć 

w chwili zawierania umowy, za wyjątkiem możliwości i warunków dokonania takich zmian określonych 

poniżej: 1)Zmiany obowiązujących przepisów pociągającej za sobą zmianę postanowień umowy, 2)Zmiany 

spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i 

usług (VAT) wynagrodzenie ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia

netto, 3)Zmiany sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia mającej wpływ na wysokość, wynagrodzenia, 

harmonogram robót inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę, nie wykraczające poza zakres 

świadczenia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zmiany, te mogą dotyczyć: a)zmiany 

jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą  elementu robót 

budowlanych, b)aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, c)zmiany wymiarów 

położenia lub wysokości części robót budowlanych, d)zmiany w kolejności i terminach wykonania usług, 

7.Jakiekolwiek zmiany umowy wymagają zgody obu stron oraz pod rygorem nieważności – zachowania 

formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, z wyjątkiem: a)Zmiany wartości umowy z uwagi na ustawową 

zmianę stawki podatku VAT; b)Zmiany adresu do korespondencji. 8.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.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data:2019-02-08, 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 związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 



środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące 

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWY


