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                                         P R Z E T A R G   N I E O G R A N I C Z O N Y 
 
 
 
 
 
                      Przedmiot zamówienia  -  odbiór i wywóz  ścieków komunalnych                              

z nie skanalizowanych posesji   mieszkaniowych          
administrowanych przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Grójcu   w trybie  przetargu 
nieograniczonego  Art. 39  Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych ( Dz.U. z 09.12.2013, poz 1473 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu 
Zamawiający 

           ul. Laskowa  6 
                                                                                          05-600 GRÓJEC 
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                                                                                          tel.  (0-48)    664 26 51 
                                                                                          fax. (0-48)    664 28 11 
 
 
 
 

I.  Opis przedmiotu zamówienia:  
1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i wywóz w okresie od 01.04.14 do 31.03.15 
nieczystości płynnych (CPV);90.00.00.00-7 z 6 punktów adresowych. Przewiduje się wywóz   
5308,60 m3 nieczystości  płynnych w postaci ścieków komunalnych rocznie, co daje średnio 
442,83  m3 miesięcznie .          
2.  Wykaz posesji z których należy odbierać ścieki komunalne to; 1) Gościeńczyce 17,                         
2) Częstoniew Kol. 59 A  3) Częstoniew Kol. 59 B, 4) Częstoniew Kol. 59 C,  5) Lesznowola  
ul. Krótka 2  , 6) Lesznowola ul. Grójecka 6 

  

Szacowana ilość ścieków komunalnych do odbioru w okresie jednego ustalona jest  na podstawie 
danych z księgowości  w oparciu  o  ilości odebranych ścieków  z w/w posesji  w latach 2012                   
i 2013. Płatność za realizacje zamówienia wykonywana będzie w odpowiedniej wysokości 
miesięcznie na podstawie faktury wystawianej do dnia 10-go za miesiąc poprzedni. Ilość 
odebranych w danym miesiącu ścieków komunalnych  ustalana będzie na podstawie 
odczytów z wodomierzy głównych poszczególnych posesji.  Odczyty wodomierzy głównych 
posesji wykona na koniec każdego miesiąca komisja trzy osobowa: 1) administrator posesji, 
2) konserwator instalacji sanitarnych, 3) wykonawca i zostanie spisany protokół z odczytu, 
który będzie załącznikiem  i podstawą do wystawienia faktury za każdy miesiąc. Wykonawca 
rozpocznie wykonywanie usługi przy pustych zbiornikach  nieczystości płynnych i zakończy 
zostawiając opróżnione.  
 
3. Zamawiający przewiduje zwiększenie zamówienia w drodze zamówienia uzupełniającego,        
o którym mowa w art.67 ust. 1 pkt 6  ustawy p.z.p. jeżeli powstanie taka konieczność. 
II.    Wymagania stawiane wykonawcom. 
 1. Wykonawca odbierać będzie ścieki komunalne  według potrzeb w taki sposób aby nigdy nie nastąpiło 
przepełnienie żadnego  zbiornika  nieczystości płynnych w obsługiwanych posesjach.                    
 2. Wykonawca dostarczy zamawiającemu  pisemnie ustalony przez siebie  harmonogram realizacji 
wykonywanej umowy z podaniem ustalonych terminów ( dni w tygodniu ) odbioru nieczystości                              
z poszczególnych posesji. 
3. Wykonawca użyje do realizacji zamówienia  w posesjach w Lesznowoli i w Gościeńczycach                           
(ze względu na nieutwardzone drogi dojazdowe ) środki transportu  z beczką asenizacyjną o pojemności   

        do 10 m3

    
. 

    4. Warunkiem udziału w postępowaniu jest:: 
   1) Posiadanie możliwości technicznych i praktycznego ich wykorzystania do odbioru i wywozu ścieków  
        komunalnych. 

 2) Posiadanie zezwolenia na odbiór i transport   nieczystości płynnych na terenie Gminy Grójec. 

 

 3)Wykonawca przed złożeniem oferty i przystąpieniem do przetargu dokona wizji lokalnej    
każdej z posesji w których będą odbierane nieczystości płynne , zapozna się z warunkami 
dojazdu do zbiorników szambowych oraz  pozna odległości poszczególnych posesji od 
gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych w Kobylinie gdzie ścieki będą  dostarczane co 
pozwoli wykonawcy  dokładnie ustalić koszty transportu. 

   5. Do oferty należy dołączyć: 1) kopię rejestracji działalności gospodarczej 2) zezwolenia na odbiór                  
i  transport  nieczystości płynnych w postaci ścieków komunalnych  z terenu gminy Grójec 3) załącznik Nr 1 
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oświadczenie  o  spełnieniu wymagań zawartych w art.22 i art. 24 ustawy p.z.p . 4) załącznik Nr 2  
oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej i o  używanym do realizacji zamówienia  sprzęcie. 
   6. Wymagany termin realizacji zamówienia  od  01.04.2014 do 31.03.2015.  
   7. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ważną  ofertę pod                           
rygorem wykluczenia z przetargu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty przygotowania                             
i złożenia oferty. 
  8.  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. 
  9.Termin związania ofertą  upływa maksymalnie 30-go dnia po otwarciu ofert. 
10. Zamawiający pobierze zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed jej zawarciem               
w wysokości 3000,00 zł,   natomiast wadium się nie pobiera. Kaucja złożona będzie w depozycie 
bankowym do odbioru  w terminie dziesięciu dni po wygaśnięciu umowy. Kaucja może zostać            
między innymi nie wypłacona w przypadku gdyby wykonawca na zakończenie pozostawił 
nieopróżnione zbiorniki nieczystości płynnych. 
11. Rozliczenia wykonywanej usługi w złotych polskich następować będą co miesiąc na podstawie złożonej 
faktury  z załączonym protokółem odczytów  wodomierzy głównych ze wszystkich  posesji . Należna 
miesięczna kwota za usługę to  iloczyn sumy m3   zużytej wody bytowej  w/g doczytanych wodomierzy 
głównych i  ceny netto za wywóz 1m3

 
 nieczystości płynnych oferowanej w przetargu plus podatek Vat. 

 
III.   Ocena  spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
           W zakresie warunków wskazanych w rozdziale II pkt.. 4 i 5  siwz, ocena ich spełnienia 
nastąpi na podstawie treści oferty i oświadczeń załączonych do oferty. 
 
IV.   Opis sposobu obliczania ceny. 

 Kwotę na wykonanie całego zadania w skali jednego roku ustalono w oparciu                           
o uśrednione  ilości wywożonych rocznie nieczystości płynnych z naszych nie skanalizowanych 
posesji  na podstawie danych z lat  2012 i 2013 i  w oparciu o dotychczas ponoszone koszty 
wywozu i utylizacji nieczystości płynnych z uwzględnieniem inflacji. 
V.  Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Należy wypełnić druki przekazane przez zamawiającego: a)druk oferty  b) załączniki Nr 1            
c) załącznik Nr 2  

2. Dołączyć należy kopię rejestracji działalności gospodarczej  
3.  Dołączyć kserokopię pozwolenia na wywóz  nieczystości płynnych w postaci ścieków 

komunalnych  z terenu Gminy Grójec. 
4. Należy zapoznać się z treścią umowy, zaakceptować  i podpisany jej egzemplarz pro-forma  
      dołączyć do oferty. 
5. Dokumentacja oferty musi być napisana trwale,  czytelnie i  bez  poprawek, każda kartka 

oferty   i załączonych dokumentów musi  być  kolejno  ponumerowana  i podpisana.  
6. Inne dokumenty  załączone do oferty nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert. 
7. Wszystkie dokumenty wymienione w art. V ust.1 siwz należy umieścić w podanej  kolejności 

w zapieczętowanej kopercie  z napisem: 
 
                  ZNAK  SPRAWY ZGK-V-340 /  01 /2014      .........        Zakład Gospodarki Komunalnej 
                   ILOŚĆ  KARTEK  .  .  .  .  .                          (pieczęć Oferenta)

                   PRZETARG – Odbiór ścieków komunalnych                                 05-600 GRÓJEC 
                        ul.  Laskowa 6                        

                                                           N I E     O T W I E R A Ć   !                                                
 
VI.  Opis sposobu porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami i udzielania  odpowiedzi.  
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     1. Strony wymieniają wszelkie informacje na piśmie. Dokumenty należy dostarczać osobiście lub  
za pośrednictwem poczty. Dokument uważa się za złożony w terminie, jeżeli treść dotarła do 
drugiej strony przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie. 

     2.   Pracownik uprawniony do kontaktów z wykonawcami – Leokadiusz Lipiński  tel. 048/664 2811 
3. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców. Odpowiedzi na pytania pisemne  

udzielane będą na piśmie wszystkim uczestnikom postępowania bez podania nazwy 
pytającego. 

VII.  Miejsce i termin składania ofert. 
          Oferty należy składać w punkcie przyjęć  ( I piętro) Zakładu Gospodarki Komunalnej             

w Grójcu lub przesłać pocztą na adres zamawiającego do dnia 14.03.2014r.  do godziny  9 00.
VIII.    Miejsce i termin otwarcia ofert. 

        

         Oferty otwarte  będą dnia  14.03.2014 r. o godzinie  910

IX.    Kryteria oceny i wyboru  oferty najkorzystniejszej. 

  w obecności wykonawców                  
w pokoju Dyrektor ZGK w Grójcu przy ul. Laskowej 6. 

     1. Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami-cena 100%. 
     2 Punktacja obliczana będzie następująco; ilość punktów = ilorazowi ceny minimalnej                       

i ceny badanej oferty  netto za całe zadanie w skali jednego roku x 100 pkt.( Cena minimalna to  
maksymalna kwota jaką może przeznaczyć zamawiający na wykonanie zadania.) 

     3. Oferta z największą  ilością punktów będzie ofertą wybraną przez zamawiającego.  
 
 
 
X.  Środki ochrony prawnej  przysługujące wykonawcom. 
   1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 

miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez zamawiającego  przepisów ustawy. 

   2. Odwołanie do Prezesa Izby przysługuje wyłącznie od  niezgodnej  z przepisami ustawy 
czynności , do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie czynności. 

XI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu  
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

        Zamawiający wskaże na piśmie wybranemu wykonawcy termin zawarcia umowy. Brak 
pisemnego  uzasadnienia wykonawcy faktu niemożności stawienia się i jego nieobecność we 
wskazanym terminie oznacza rezygnację z zawarcia umowy. 

XII. Wymogi przyszłej umowy. 
1.   Obowiązywać będzie umowa, której wzór załączono do siwz. 
2.   Umowa będzie jedynym źródłem zobowiązań dla umawiających się stron. 
3

XIII. Postanowienia końcowe. 

.  Przed zawarciem umowy, wykonawca wpłaci kaucję zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy  w wysokości 3000,00 zł. 

             W sporach nieuregulowanych  warunkami przetargu mają zastosowanie  przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 09.12.2013, poz. 1473 ) i przepisy  Kodeksu 
cywilnego. Zamawiający dopuszcza unieważnienie przetargu bez podania przyczyny i nie 
przewiduje zwrotu kosztów udziału oferentów w postępowaniu przetargowym. 

 
 
        Z A T W I E R D Z I Ł 
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