OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986 ze zm.) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Myszkowie zawiadamia o wszczęciu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o , ul. Okrzei 140, 42-300 Myszków
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów
ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 Pzp
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
http:// bip.zwik-myszkow.pl
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości
składania ofert częściowych:
Przedmiotem niniejszego postępowania jest :”Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych
komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 powstałych na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków
w Myszkowie”
Postępowanie przetargowe ma na celu wybór Wykonawcy (Odbiorcy) ustabilizowanych komunalnych osadów
ściekowych. Wykonawca zobowiązany będzie do gospodarowania przedmiotowymi osadami, przez co rozumie
się wywóz mas osadowych poza teren oczyszczalni
a następnie ich wykorzystanie z zachowaniem wymogów określonych przepisami:
 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (teks jednolity Dz.U.2019, poz. 701)
 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 luty 2015r. w sprawie komunalnych osadów
ściekowych (Dz. U 2015,poz. 257 ),
 oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 ,poz. 1973).
 Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawa Ochrony Środowiska (Dz. U z 2001r., nr 62, poz.627, tekst
jednolity Dz.U. 2018, poz. 799.)
Osady mogą być stosowania do celów określonych w art. 96 ust 1 pkt 2-3 ustawy o odpadach.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Osad będący przedmiotem zagospodarowania w ilości ok. 2000 Mg/rok pochodzi z procesów oczyszczania
ścieków komunalnych w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Myszkowie.
Został poddany:
a) Część osadu - tlenowej stabilizacji, mechanicznemu zagęszczaniu i odwodnieniu oraz suszeniu w słonecznej
suszarni osadów – około 300 Mg/rok
Zawartość suchej masy od 30% do 80%
b) Część osadu - tlenowej stabilizacji, mechanicznemu zagęszczaniu oraz odwodnieniu – około 1700 Mg/rok
Zawartość suchej masy ok. 15% - 18%
Ilość osadu do zagospodarowania może ulec zmianie na „+” lub „-”
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Kod odpadu: 19 08 05 ( ustabilizowane komunalne osady ściekowe)
Osady wytworzone w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Myszkowie są badane 3 razy w roku i w zakresie zgodnym
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej
VI. Termin wykonania zamówienia:
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie: 30.11.2019r.
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
jeśli wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada:
a) wpis do rejestru podmiotu wprowadzającego produkty, produkty w opakowaniach oraz
gospodarujących opadami (BDO)
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie
3) zdolności technicznej lub zawodowej,
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca, wykonał przynajmniej jedną usługę
polegającą na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu osadów ściekowych o kodzie 19
08 05 – ustabilizowane osady ściekowe w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem
terminu
składania
ofert
albo
wniosków o dopuszczenie do udziału
w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego,
że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca, wykaże po 2 osoby na stanowisku:
 kierowca naczepy ciągnikowej
 operator maszyny rolniczej
według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do siwz
c) dysponowanie
2
samochodami
hakowymi
służącymi
do
przewozu
odpadów,
wyposażonymi
w system
lokalizacji
GPS,
z
możliwością adaptacji
programu
u
Zamawiającego.
W okresie realizacji zamówienia, na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca musi
udostępnić wydruki kursów pojazdów transportujących odpady
d) dysponowanie 2 maszynami rolniczymi przeznaczonymi do niezwłocznego rozprowadzenia
osadu ściekowego na gruncie, wyposażonymi w system lokalizacji GPS w przypadku
zagospodarowywania osadów na gruntach
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e) dysponowanie kontenerami w ilości 3 sztuk wyposażonymi w zamknięcia i umożliwiające transport
odpadów zgodnie z postanowieniami Ustawy o odpadach oraz Ustawy Prawo Ochrony
Środowiska o pojemności umożliwiającej zgromadzenie 20 ton osadów
W przypadku zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych polegającego na ich stosowaniu,
zgodnie
z
art.
96
ust.
1
Ustawy
o
odpadach
posiadanie
dokumentów
potwierdzających prawo własności lub inne prawo do władania powierzchnią ziemi na
której mają być stosowane osady ściekowe, zgodnie z wymogami ustawy.
Wykonawca na dzień składania ofert musi dysponować prawem (na podstawie w/w dokumentów) do
korzystania z gruntów o powierzchni nie mniejszej niż 5 ha.
Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty dokumenty potwierdzające prawo własności
lub inne prawo do władania powierzchnią ziemi na której mają być stosowane komunalne
osady ściekowe w przypadku,
Przed stosowaniem komunalne osady ściekowe oraz grunty, na których mają one
być stosowane, Zamawiający podda badaniom, zgodnie z art. 96 ust.6 ustawy odpadach.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:
1. W stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23
ustawy Pzp.
2. Na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp,:
1) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego
majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015
r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz.
615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978,
1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,
w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych;
3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą
z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub
zasądzenia odszkodowania;
4) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłaty tych należności.
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2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp
VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia
1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu według załącznika 2 do SIWZ.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy
Zamawiający żąda oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia według załącznika 3 do SIWZ.
3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp według załącznika nr 4
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
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, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 7
do SIWZ.
3. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami
zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ.
2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
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ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
IX. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Oferty oceniane będą według kryterium:
a) cena oferty – waga 60%
b) termin płatności faktur- 40%
XI. Termin składania ofert, adres na który oferty muszą zostać wysłane, oraz język lub języki, w jakich muszą
być one sporządzone;
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o, ul. Okrzei 140, 42-300 Myszków w terminie do 15.05.2019r. do godziny
13:00 (sekretariat zakładu, pok. Nr 16)
Otwarcie ofert nastąpi: 15.05.2019r. w siedzibie Zakładu (świetlica zakładu, pok. Nr 20 ) o godzinie 13:15.
Oferty muszą być złożone w języku polskim.
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
XIII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XIV. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z podaniem strony
internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu
zakupów
Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów
XV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
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XVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach ,o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6
pkt 3 , jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień:
Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3
ustawy.

6

