
 Grójec dnia 23.03.2015r

Numer sprawy: 2/O/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie
wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w  przetargu  o  wartości  szacunkowej  poniżej  30 000  Euro  na
podstawie Art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Nazwa zadania: Usługa transportowa na wywóz osadu ściekowego do rolników.

Spis treści:
I. Nazwa i adres zamawiającego.
II. Opis przedmiotu zamówienia.
III. Warunki udziału w postępowaniu.
IV. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
V. Termin wykonania zamówienia.
VI. Opis sposobu przygotowania oferty.
VII. Miejsce i termin składania ofert i otwarcia ofert.
VIII. Opis sposobu obliczenia ceny przedmiotu zamówienia.
IX. Kryteria oceny ofert.
X. Postanowienia końcowe.

Załączniki:
1. Formularz oferty. 
2. Wzór umowy.



 I.   Nazwa i adres zamawiającego.

Nazwa zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Adres zamawiającego:   ul. Niepodległości 9
Kod, Miejscowość:     05 – 600 Grójec

NIP: 797-10-02-407
Telefon:             tel. 48 664 52 51
Faks:    fax. 48 664 25 31

Adres poczty elektronicznej: oczyszczalniagrojec@op.pl 

     II. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem  zamówienia  jest  transport  osadu  ściekowego  z  Oczyszczalni  Ścieków  w
miejscowości  Kobylin  1d  do  zagospodarowania  u  rolników  lub  innych  podmiotów
wskazanych przez zamawiającego.

2. W okresie realizacji usługi (12m-cy.) do transportu będzie przygotowane ok. 4700m3 osadu
o konsystencji mazistej.

3. Osad  będzie  transportowany  na  odległość  max  30km  w  jedną  stronę  z  preferencją
odległości:

- do 10 km będą miały udział 20% w całej usłudze
- do 20 km będą miały udział 75% w całej usłudze
- do 30 km będą miały udział 5% w całej usłudze

do  gospodarstw  rolniczo  sadowniczych  lub  innych  podmiotów,  które  zgłoszą
zapotrzebowanie na osad. Odbiorców osadu wskaże zamawiający. 

    Wykonawca  określi  cenę  wywiezienia  1  m3  osadu  obejmującą  dojazd,  powrót  i   
rozładunek.

4. Terminy  transportu  osadu  oraz  ilości  osadu  przeznaczonego  do  transportu  wykonawca
będzie uzgadniał z zamawiającym.

5. Załadunek osadu na środek transportowy wykonawcy zapewnia zamawiający, ładowarką o
pojemności  łyżki  0,8m3 na  środek transportowy o  wysokości  górnej  burty  pojazdu max
2,5m.

6. Pojazd  do  przewożenia  osadu,  typu  wywrotka  trzyosiowa,  musi  być  szczelny  oraz
przystosowany do wjazdu w sady i grunty orne. 

7. Rozładunek  osadu  należy  do  obowiązku  wykonawcy,  który  wkalkuluje  jego  koszt  do
wartości usługi.

8. Należy zapewnić rozładunek osadu w czasie jazdy w celu rozciągnięcia osadu po polu.

III. Warunki udziału w postępowaniu.

1. O udział w postępowaniu mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a). posiadają  zezwolenie na transport komunalnych osadów ściekowych zgodnie z
Art.  233 ustawy z  dnia  14 grudnia  2012r  o  odpadach (Dz.  U.  z  2013r  poz.  21)
(wymóg zapisany w art.28 ust.1, 2 i 5 ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001r – Dz.
U. z 2007r Nr 39 poz. 251 z póź. zm.),
b). posiadają własny pojazd przystosowany do transportu osadu ściekowego



c). posiadają licencję przewozową wraz z wykazem pojazdów, którymi Wykonawca
będzie  realizował  usługę  transportową  osadu,  zarejestrowanych  w  firmie
Wykonawcy.

2.    Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia wymaga
się, aby każdy z wykonawców posiadał zezwolenie do przewozu osadu.

                  IV.     Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków
     udziału w postępowaniu.

   
      1. Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę – zał. Nr 1.
      2. Projekt umowy – parafowany przez wykonawcę – zał. Nr 2.

3. Na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w dziale III, wykonawca do oferty
dołączy: 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej.
b)  zezwolenie na transport osadów zgodnie z pkt. 1 ppkt. a, dział III. 

V. Termin wykonania zamówienia.

Od następnego dnia po podpisaniu umowy do 31.03.2016r (12 m-cy).

VI. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Oferta musi zawierać:
a) wypełniony formularz oferty (zał. Nr 1 do SIWZ).
b) parafowany na każdej stronie projekt umowy.

Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę.
2. Wymagana jest także kserokopia licencji przewozowej wraz z wykazem pojazdów, którymi

Wykonawca  będzie  realizował  usługę  transportową  osadu,  zarejestrowanych  w  firmie
Wykonawcy (kserokopie dowodów rejestracyjnych, potwierdzających posiadanie pojazdów
typu wywrotka trzyosiowa). Prosimy także o przedstawienie danych kierowcy bezpośrednio
wykonującego usługę  (nazwisko,  imię  i  nr  telefonu).  O każdorazowej  zmianie  kierowcy
należy powiadomić Zamawiającego na piśmie (poczta lub e-mail) lub telefonicznie. 

3. Oferta musi być złożona w języku polskim i napisana czytelnie.
4. Wszystkie poprawki wniesione w ofercie muszą być parafowane przez osobę podpisującą

ofertę.
5. W interesie wykonawcy jest, aby do zawartości koperty, w której umieszczono ofertę nie

miały dostępu osoby niepowołane, przed terminem wyznaczonym na otwarcie ofert.
6. Na kopercie zawierającej ofertę należy napisać:

„Oferta na usługę transportową na wywóz osadu ściekowego do rolników.”
Nie otwierać przed datą 30.04.2015r  godz. 905.

7.  Osobą upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami w imieniu zamawiającego jest:
a)  Elżbieta Lewandowska, tel 486642656; fax 486642531; e-mail: oczyszczalniagrojec@op.pl



VII. Miejsce i termin składania ofert i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego, przesłać pocztą lub kurierem na
adres:
Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji,  ul.  Niepodległości  9,  05  –  600  Grójec,  w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.03.2015r. godz. 900.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.03.2015r o godz.905 w siedzibie zamawiającego.
3. Bezpośrednio  po  otwarciu  ofert  zamawiający  poinformuje  wykonawców  obecnych  na

otwarciu  ofert  jaką  kwotę  przeznaczył  na  realizację  zamówienia,  nazwie  i  adresie
wykonawcy, cenie za całą usługę. 

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny przedmiotu zamówienia.

1. Wykonawca określi  cenę  netto oraz brutto za cały przedmiot zamówienia przyjmując do
wyliczenia (wyłącznie dla celów porównywalności ofert), że:

a) osady na odległość do 10 km będą miały udział 20% w całej usłudze.
b) osady na odległość do 20 km będą miały udział 75% w całej usłudze.
c) osady na odległość do 30 km będą miały udział 5% w całej usłudze.

2. Szacunkowa ilość osadu ściekowego w okresie obowiązywania umowy wynosi 4 700m3.
3. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty odniesione do jednego metra sześciennego

osadu.

IX. Kryteria oceny ofert.

1. Jedynym kryterium  ocennym jest cena na przewiezienie w ciągu 12 miesięcy 4 700m3

osadu.
2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego cena będzie najniższa.

X. Postanowienia końcowe

1. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający niezwłocznie powiadomi  
wszystkich wykonawców a wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę wezwie do  
podpisania umowy zgodnie z załącznikiem nr2.
2.  Zamawiający  ogłosi  wynik  postępowania,  zamieszczając  ogłoszenie  w  miejscu  
publicznym w siedzibie zamawiającego i na terenie oczyszczalni ścieków oraz na stronie  
internetowej – www.przetargi.gminagrojec.pl
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