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Rozdział I. Zamawiający 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie               

ul. Jaskrowska 14/20, KRS 0000057953, kapitał zakładowy w kwocie 101.074.600,00 PLN, pokryty w całości,                       

NIP 573-000-38-41,REGON 150354701,tel. (34) 365-54-48, fax. (34) 365-15-82,   e-mail: poczta@pwik.czest.pl . 

 
Rozdział II. Podstawa i tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty 

budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów -wydanie 3. Pełna treść regulaminu dostępna w siedzibie 

Zamawiającego w Dziale Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej oraz na stronie www.pwik.czest.pl. 

2. Tryb postępowania – przetarg nieograniczony. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej na platformie 

zakupowej.  

Rozdział III. Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, w okresie 16 miesięcy (tj. pożądany termin od 01.09.2017 roku do 

31.12.2018 roku), ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) w szacunkowej 

ilości 5800 Mg wytwarzanych na 8 oczyszczalniach ścieków wraz z transportem ze wskazanych trzech miejsc 

odbioru do miejsca przetwarzania oraz przeprowadzenie zadeklarowanej operacji przetwarzania osadu.                   

W ofercie należy opisać metodę przetwarzania osadu (odzysku lub unieszkodliwiania) z określeniem lokalizacji 

instalacji. 

2. Usługę w ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy, w tym: 

• Ustawę z dnia 14.12.2012 roku o odpadach [t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1987 z późn. zm.] 

• Ustawę z dnia 27.04.2001 roku Prawo Ochrony Środowiska [t.j. Dz. U. z 2017r, poz. 519] 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12.12.2014 roku w sprawie wzorów dokumentów 

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów [Dz. U. z 2014r, poz. 1973]  

oraz innych powiązanych aktów wykonawczych. 

• Nie dopuszcza się odzysku poprzez stosowanie komunalnych osadów ściekowych zgodnie z art. 96 ust 1 

pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach t.j.[Dz. U. z 2016r, poz. 1987 z późn. zm.]   

3. Nie dopuszcza się możliwości powierzenia podwykonawcom innych prac niż związanych z transportem 

osadów. 

4. Zamówienie obejmuje osady z następujących oczyszczalni w orientacyjnych ilościach, odpowiednio: 

a. Oczyszczalnia ścieków w Blachowni ul. Starowiejska gm. Blachownia, powiat częstochowski - 1800 Mg/16 

miesięcy; 

b. Oczyszczalnia ścieków w Kłobucku ul. 11-go Listopada 81, powiat kłobucki – 2100 Mg/16 miesięcy 

c. Oczyszczalnia ścieków w Hucie Starej ul. Północna gm. Poczesna, powiat częstochowski -  250 Mg/16 

miesięcy; 

d. Oczyszczalnia ścieków w Kolonii Poczesna ul. Wiśniowa gm. Poczesna, powiat częstochowski -  350 Mg/16 

miesięcy; 

e. Oczyszczalnia ścieków w Olsztynie ul. Storczykowa 20 gm. Olsztyn, powiat częstochowski –  

    250 Mg/16 miesięcy; 
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f. Oczyszczalnia ścieków w Ostrowach ul. Zadworna  gm. Miedźno, powiat kłobucki - 150 Mg/16 miesięcy; 

g. Oczyszczalnia ścieków w Rybnej, gm. Mykanów, powiat częstochowski – 700 Mg/16 miesięcy. 

h. Oczyszczalnia ścieków w Karolinie, gm. Rędziny, powiat częstochowski – 200 Mg/16 miesięcy. 

5. Miejscem  odbioru osadów są trzy lokalizacje:  Oczyszczalnia ścieków w Blachowni ul. Starowiejska gm. 

Blachownia, Oczyszczalnia ścieków w Kłobucku ul. 11-go Listopada 81 oraz Oczyszczalnia ścieków w Rybnej, 

gm. Mykanów 

6. Do przetwarzania przekazywany będzie osad ustabilizowany po mechanicznym odwodnieniu, konsystencji 

mazistej,  o uwodnieniu od 75% do 88%.  

7. Zamówienie obejmuje bezpieczny i higieniczny transport osadów ściekowych z miejsca odbioru osadów do 

miejsca przetwarzania i przetwarzanie (odzysk lub unieszkodliwianie).                    

8. Zamawiający zobowiązuje się dostarczać Wykonawcy wyniki badań komunalnych osadów ściekowych 

pochodzących z lokalizacji w pkt 4b z częstotliwością raz na cztery miesiące, z pozostałych lokalizacji                  

z częstotliwością raz na sześć miesięcy (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 

2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych [Dz.U. z 2015 poz. 257]. Badania osadów za rok 2016 

stanowią załącznik Nr 7 do SIWZ.  

9. Wykonawca lub podwykonawca w rozumieniu pkt 3 rozdziału III SIWZ powinien posiadać decyzję właściwego 

organu na transport komunalnych osadów ściekowych. Wykonawca zobowiązany jest  do utrzymania ciągłości 

zgodności z wymaganiami prawnymi pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego i pokrycia 

przez Wykonawcę kosztów usługi wykonanej przez Wykonawcę zastępczego wybranego przez Zamawiającego 

do czasu uzyskania zgodności z wymaganiami prawa lub do końca trwania umowy. 

10. Wykonawca musi posiadać i dołączyć do oferty ważną decyzję na działalność w zakresie oferowanego 

odzysku lub unieszkodliwiania. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ciągłości ważności decyzji pod 

rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego i pokrycia przez Wykonawcę kosztów usługi wykonanej 

przez Wykonawcę zastępczego wybranego przez Zamawiającego do czasu uzyskania zgodności                          

z wymaganiami prawa lub do końca trwania umowy. 

11. Wobec Wykonawcy nie może toczyć się żadne postępowanie o cofnięciu decyzji. 

12. Zakres rzeczowy zamówienia  obejmuje: 

a. dostarczenie, w terminie na 7 dni przed rozpoczęciem wykonywania umowy, na teren oczyszczalni 

wymienionych w pkt. 5 a, b i g pustego, szczelnego kontenera dostosowanego do odbioru osadów, 

b.  cykliczny odbiór osadów i wymianę kontenerów (odbiór pełnego, podstawienie pustego), według potrzeb 

Zamawiającego, nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu,  w godzinach  uzgodnionych z Zamawiającym  z każdej 

z wymienionych w punkcie 5a, 5b i 5g lokalizacji i transport osadu do miejsca przetwarzania. Osobami 

upoważnionymi do uzgadniania terminów wymiany kontenerów są: 

- lokalizacja wymieniona w pkt 5a – Oczyszczalnia Ścieków w Blachowni – p. Krzysztof Błaszczyk tel. 

785 004 420, 

- lokalizacja wymieniona w pkt 5b – Oczyszczalnia Ścieków w Kłobucku – p. Rafał Bedła tel. 695 353 663, 

- lokalizacja wymieniona w pkt 5g – Oczyszczalnia Ścieków w Rybnej gm. Mykanów – p. Artur Stącel tel. 

607 770 541. 
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c. przetwarzanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi. 

13. Odbiór osadów będzie potwierdzany każdorazowo poprzez wpis do „rejestru odbioru osadów” znajdujący się 

na oczyszczalni. Zbiorcza karta przekazania odpadu dla każdej z oczyszczalni, obejmująca miesięczny okres 

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji 

odpadów – [Dz. U. z 2014r, poz. 1973]) będzie sporządzana przez Zamawiającego niezwłocznie (do 5 dni 

roboczych kolejnego miesiąca) po zakończeniu miesiąca którego dotyczy i uzyskaniu od Wykonawcy dowodów 

ważenia (wydruków z wagi) poszczególnych kontenerów. Przekazanie dowodów ważenia proponuje się drogą 

mailową na adres: beata.kulejewska@pwik.czest.pl, z wykorzystaniem skanów. Oryginały dowodów  ważenia 

Wykonawca dołączy do miesięcznej faktury.  

14. Zamówienie /5 800 Mg / dotyczy ilości osadu w okresie 16 miesięcy. Podana ilość jest wielkością szacunkową 

służącą do kalkulacji ceny ofertowej. W trakcie realizacji zamówienia może ulec zarówno zwiększeniu jak                

i pomniejszeniu (w granicach 10 % całości zamówienia) w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy                

z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Zamawiającego.      

15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 

16. Masa osadów będzie ustalana na podstawie ważenia. Ważenie pozostaje po stronie Wykonawcy. Każdorazowe 

ważenie osadu musi być potwierdzone dowodem ważenia. Ważenie winno odbywać się na wadze posiadającej 

ważną legalizację (do wglądu przez Zamawiającego). 

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolnego ważenia na koszt Wykonawcy. 

18. Z chwilą wywiezienia osadu poza bramę oczyszczalni odpowiedzialność za osad przejmuje Wykonawca. 

19. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną za skutki ewentualnych wypadków podczas 

wywozu oraz naruszeń ustawy o odpadach [t.j.Dz. U. z 2016r, poz. 1987 z późn. zm.] i ustawy Prawo 

Ochrony Środowiska [t.j. Dz. U. z 2017r, poz. 519] .  

20. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania wizji terenowej instalacji do przetwarzania osadów przed 

podpisaniem umowy i w trakcie realizacji umowy. 

 
Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia 

W okresie 16 miesięcy, pożądany okres obowiązywania umowy od 01.09.2017 r. do dnia 31.12.2018 r. 

 
Rozdział V. Warunki wymagane od Wykonawców 

1. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości 

prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:  

   a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

       nakładają obowiązek ich posiadania, 

b. posiadania wiedzy i doświadczenia;  Zamawiający uzna  ten warunek  za spełniony, gdy Wykonawca 

wykaże, że zrealizował, w okresie ostatnich trzech lat, przynajmniej dwa zamówienia polegające na 

odbiorze, transporcie, przetwarzaniu deklarowaną metodą komunalnych osadów ściekowych, w ilości co 

najmniej 2 000 Mg rocznie każde, i przedstawi dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi,           
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c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

Zamawiający uzna  ten warunek  za spełniony, gdy Wykonawca wykaże,  że posiada co najmniej 2 

szczelne, posiadające ładowność i wytrzymałość przystosowaną do wywozu osadów kontenery                         

o pojemności min 12 ton każdy oraz 2 samochody ciężarowe do przewozu takich kontenerów, 

d. sytuacji ekonomicznej i finansowej; Zamawiający uzna  ten warunek  za spełniony, gdy Wykonawca 

wykaże,  że posiada polisę potwierdzającą, że jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia 

oraz 

e. wykonają zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony środowiska, w szczególności 

z  ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska [t.j. Dz. U. z 2017r, poz. 519] i ustawą                  

z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach [t.j.Dz. U. z 2016 poz.1987 z późn. zm.], 

f.  przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia zapoznają wszystkich pracowników, którzy będą 

brać udział w jego realizacji, z Polityką Środowiskową Zamawiającego, 

g. na zaproszenie Zamawiającego wezmą udział w prezentacji dotyczącej Systemu Zarządzania 

Środowiskowego i EMAS, przygotowanej przez Zamawiającego, oraz przed przystąpieniem do realizacji 

zamówienia przekażą uzyskane informacje wszystkim pracownikom biorącym udział w realizacji 

zamówienia. 

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy winni 

ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy. 

3.1 Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się                           

o udzielenie zamówienia. 

3.2 Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt. 3, została wybrana, zamawiający może żądać przed 

zawarciem umowy w sprawie zamówienia przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

 
Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: „spełnia – nie spełnia”,  

w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych  w Rozdziale VI niniejszej 

SIWZ. 

Rozdział VI. Oświadczenia, dokumenty wymagane od Wykonawców 

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien załączyć do oferty 

n/w dokumenty: 

a. ważną decyzję na działalność w zakresie oferowanego odzysku lub unieszkodliwiania (przetwarzania) 

wraz    z oświadczeniem o  zobowiązaniu  do utrzymania ciągłości ważności decyzji, 

b. ważną decyzję właściwego organu na transport komunalnych osadów ściekowych / odpowiednio dla  

Wykonawcy lub podwykonawcy/ wraz  z oświadczeniem o  zobowiązaniu  do utrzymania ciągłości 

zgodności z wymaganiami prawnymi, 
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c. wykaz posiadanego taboru samochodowego i sprzętu umożliwiającego wykonanie usługi, wg 

ZAŁĄCZNIKA NR 3 do niniejszej specyfikacji, 

d. oświadczenie stanowiące ZAŁĄCZNIK NR 1 do niniejszej specyfikacji, 

e. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  wystawiony nie wcześniej niż               

6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, 

f. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert, 

g. aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym   w art. 24 ust. 1 pkt. 13,14 

i 21 ustawy prawo zamówień publicznych  /odp. w ZAŁĄCZNIKU NR 1 do SIWZ /, wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

h. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych  usług       

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia, zgodnie z rozdziałem V pkt 2 b, z podaniem przedmiotu, dat wykonania                  

i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie,  

i. opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, ze Wykonawca jest ubezpieczony 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia, 

j. potwierdzenie wpłaty wadium. 

2. Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone  w formie kopii  

muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”   i poświadczone przez osoby uprawnione do 

reprezentowania firmy. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób 

umożliwiający identyfikację podpisu (np. z imienną pieczątką). W przypadku poświadczenia za zgodność                    

z oryginałem kopii dokumentów przez osoby (ę) nie wymienione (ą) w dokumencie rejestracyjnym 

(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla osoby podpisującej. 

3. W przypadku oferty wspólnej każdy ze wspólników składa dokumenty potwierdzające spełnianie warunków 

udziału  w postępowaniu. 

4. Oferta, musi być podpisana  przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy i składania oświadczeń 

woli  w jego imieniu. Uprawnienie do reprezentacji musi wynikać z załączonych dokumentów. 

5. Pełnomocnictwo: 

a. w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo 

określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, 
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b.  pełnomocnictwo musi być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentu określonego w pkt 1 e-g składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,   w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat albo że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu. 

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
nie wydaje się dokumentu, o którym mowa to zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie 
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których 
mowa w art. 16 ust. 1 pkt 5-8 Regulaminu, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo 
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 16 
ust. 1 pkt 5-8 ustawy PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z 
tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się 
je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 

 
Rozdział VII. Wymagania dotyczące wadium 

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście  tysiące złotych). 

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  

a. pieniądzu, 

b. poręczeniach bankowych, 

c. gwarancjach bankowych, 

d. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek w Banku Gospodarki Żywnościowej SA, numer  51 

2030 0045 1110 0000 0197 8860. Do oferty prosimy dołączyć potwierdzenie wpłaty wadium. 

4. W przypadku wnoszenia wadium  w innych  formach niż w pieniądzu,  należy oryginał dokumentu dołączyć do 

koperty z ofertą jednak jako osobny dokument, a kopię spiąć lub zszyć z ofertą. 

5. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 

6. Wadium winno znajdować się na rachunku bankowym Zamawiającego (w przypadku innych form złożone                     

w siedzibie Zamawiającego) przed upływem terminu składania ofert. 

7. Gwarancja lub poręczenie przedstawione na zabezpieczenie wadium powinno być udzielone nieodwołalnie                     

i bezwarunkowo. Jedynym warunkiem wypłacenia kwoty gwarantowanej ma być przedstawienie Gwarantowi lub 

Poręczającemu wezwania Zamawiającego do wypłacenia określonej kwoty wraz z określeniem powodu utraty 

wadium przez Wykonawcę. 

8. Gwarancja musi być udzielona wyłącznie na zasadach prawa polskiego. 
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9.  Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: 

a. upłynął termin związania ofertą, 

b. zawarto umowę w sprawie zamówienia, 

c. Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia. 

10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:  

a. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 

b. który został wykluczony z postępowania, 

c. którego oferta została odrzucona. 

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, 

b. zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

Rozdział VIII. Sposób porozumiewania się Wykonawcy z Zamawiającym,  

osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami 
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące tego postępowania mogą być 

składane: 

a. pisemnie na adres Zamawiającego, 

b. faxem na nr (34) 37-73-176, 

c. drogą elektroniczną na adres: poczta @pwik.czest.pl, 

przy czym w przypadku porozumienia za pomocą faxu lub drogą elektroniczną każda ze stron zobowiązana jest na 

żądanie drugiej strony potwierdzić fakt otrzymania informacji. 

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami, w zakresie zamówienia: 

- w sprawach merytorycznych - p. Beata Kulejewska tel. (34) 377-33-40, 607 779 992. 

- w sprawach proceduralnych - p. Katarzyna Walenta tel. (34) 377-31-76, 

w dniach roboczych, w godzinach od 07:00 do 15:00. 

 
Rozdział IX. Wyjaśnienia, modyfikacje  treści SIWZ: 

1. Wykonawca może zwrócić się  do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków  

zamówienia nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. 

      Jednocześnie pisemna  treść wyjaśnień zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali  

      specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczona na  

      stronie internetowej Zamawiającego. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do 

składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób 

modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych 

warunków zamówienia i zamieszcza na swojej stronie internetowej. 



SIWZ – TZ.261.17.2017  

Strona 9 z 12 

3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia 

w ofertach zmian.  

4. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców 

5. Wykonawca może dokonać wizji lokalnej, w zakresie potrzebnym do przygotowania oferty, w terminie 

uzgodnionym  z  p. Beatą Kulejewską tel. (34) 377-33-40, 607 779 992. 

 
Rozdział X. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Ofertę stanowi wypełniony i podpisany, przez osoby uprawnione do reprezentowania i składania świadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy formularz ofertowy stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 4 do niniejszej SIWZ. 

2. Oferta wspólna: 

a. w formularzu ofertowym należy wpisać dane wszystkich wspólników, 

b. oferta winna być podpisana przez wszystkich wspólników lub pełnomocnika, 

c. oferta złożona przez spółkę cywilną jest rozumiana jako oferta wspólna. 

3. Oferta wraz z dokumentami musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, 

czytelnie, przy użyciu nośnika pisma nie ulegającemu usunięciu bez pozostawienia śladów. 

4. Zaleca się aby wszystkie strony oferty wraz z dołączonymi dokumentami były trwale spięte oraz kolejno 

ponumerowane. 

5. Poprawki w ofercie muszą być czytelne oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 

6. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie w PLN, z wyodrębnieniem podatku VAT. 

7. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę, z zastrzeżeniem zapisów rozdziału 

XVI punkt 3-6. 

8. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu. 

9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego   i oznaczonej nazwą  

firmy z adresem Wykonawcy i dopiskiem:  PRZETARG –KOMUNALNE  OSADY ŚCIEKOWE 

10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z braku prawidłowego oznaczenia koperty. 

11. Koszt sporządzenia i przesłania oferty wraz z dokumentami ponosi Wykonawca. 

12. Pożądane jest aby formularz ofertowy stanowił pierwszą stronę oferty. 

 
Rozdział XI. Cena ofertowa  i sposób jej obliczenia 

1. Ceną jest wartość (cena całkowita) wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany 

zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, 

2. Sposób obliczenia - cenę należy obliczyć jako koszt odbioru, transportu i przetwarzania zgodnie                              

z przedmiotem zamówienia  1 Mg  osadów pomnożoną przez przewidywaną całkowitą  ilość tj.  

5 800 Mg . 

3. Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,( załadunek, transport, 

przetwarzanie, opłaty ważeniowe itd.) 

4. W cenie winien być uwzględniony podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów 

usługa ta podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług. 
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Rozdział XII. Termin związania ofertą 

60 dni od ostatecznego terminu otwarcia ofert. 

 
Rozdział XIII. Miejsce i termin składania ofert  

1. Termin składania ofert upływa dnia 02.08.2017 r. o godz. 11:00. 

2. Ofertę należy złożyć w sekretariacie siedziby Zamawiającego. 

Rozdział XIV. Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert 

1. Oferty będą otwierane komisyjnie w dniu 02.08.2017 r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego  w sali 

konferencyjnej.  

2. Otwarcie ofert jest jawne, podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy firm oraz adresy Wykonawców,      

a także ceny i inne informacje mające wpływ na wybór oferty. 

3. Informacje z jawnego otwarcia Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcy nieobecnemu przy otwarciu 

ofert, na jego pisemny wniosek. 

 
Rozdział XV. Badanie oferty: 

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących 

treści złożonej oferty. Wykonawca w takim przypadku będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych 

wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.  Niezłożenie wyjaśnień spowoduje wykluczenie 

Wykonawcy z postępowania lub odrzucenie oferty. 

2. Zamawiający poprawia w  ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe,                                  

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na 

niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści 

oferty. 

 
Rozdział XVI. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: 

1. Cena ofertowa - 100% 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę za wykonanie przedmiotu 

zamówienia zgodnie ze SIWZ. 

3.  Zamawiający, po dokonaniu oceny formalnoprawnej ofert, zastrzega sobie prawo przeprowadzenia aukcji 

elektronicznej dotyczącej  ceny ofertowej , przy zachowaniu pozostałych danych  z ofert wykonawcy. 

4. W przypadku przeprowadzenia aukcji  Wykonawcy, dopuszczeni do udziału w postępowaniu, których oferty 

nie podlegają odrzuceniu, otrzymają drogą elektroniczną (na adres e-mail podany w formularzu ofertowym) 

zaproszenie do udziału w aukcji. 

5. Wykonawca nie może  podwyższyć uprzednio zaproponowanej przez siebie cen ofertowej. 

6. Zamawiający uprawniony jest do unieważnia aukcji elektronicznej w każdym czasie bez podawania przyczyn.  
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Rozdział XVII. Odrzucenie oferty 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1. jest niezgodna z Regulaminem, 

2. jej treść nie odpowiada treści SIWZ, 

3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji,  

4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

5. została złożono przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

6. zawiera błędy w obliczeniu ceny, 

7. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 
Rozdział XVIII. Istotne postanowienia umowy: 

1. Przyszłe obowiązki i uprawnienia Zamawiającego i Wykonawcy określa wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 5. 

2. Złożenie oferty w postępowaniu jest jednoznaczne z akceptacją wzoru umowy.  

 
Rozdział XIX. Unieważnienie postępowania 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

1. nie złożono żadnej oferty  niepodlegającej  odrzuceniu, 

2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 

3. wystąpiły okoliczności powodujące, ze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży                       

w interesie Zamawiającego, 

4. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. 

 
Rozdział XX. Ogłoszenie wyników 

O wyniku postępowania zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty. 

 
Rozdział XXI. Zawarcie umowy 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zawiera umowę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

przed upływem terminu związania ofertą. 

 
ZAŁĄCZNIKI 
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
2. Wykaz wykonanych zamówień. 
3. Wykaz taboru samochodowego i sprzętu. 
4. Formularz ofertowy. 
5. Wzór umowy  
6. Polityka Środowiskowa. 
7. Badania osadów za rok 2016. 
 
Częstochowa, dn. 12.07.2017 r.     
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Przewodniczący Komisji Przetargowej – P. Tadeusz Koch _________________ 

Sekretarz – P. Katarzyna Walenta  _________________ 

Członek – P. Beata Kulejewska  _________________ 

Członek – P. Dariusz Roszak   _________________ 

 
Zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego 

Spółka Akcyjna w Częstochowie, w dniu _____________________ 

 

 

 


