Nr sprawy: 1 - 2011
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. Nazwa i adres zamawiającego:
Środa XXI Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
63-000 Środa Wielkopolska
tel.: 61 285 38 47
NIP: 7861694083
Regon: 301715677
KRS: 0000389873

2.
3.

4.
5.

Miejsce i godziny urzędowania:
63-000 Środa Wlkp., ul. Szarytek 8/45
od poniedziałku do piątku: 8.00 – 15.00
Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o cenę;
Opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Rodzaj robót: wywóz ścieków bytowo – gospodarczych ze zbiorników bezodpływowych z
terenu miasta i gminy Środa Wielkopolska;
CPV: 90 11 40 00-9 usługi gospodarki ściekowej
3.2. Lokalizacja: miasto i gmina Środa Wielkopolska
3.3. Zakres robót: w stosunku rocznym z terenu miasta i gminy wywozi się ok. 23.000 m3
ścieków, co daje miesięcznie ok. 1.900 m3. Wielkości te mogą ulegać zmianie w ciągu
roku w zależności od oddania do eksploatacji kanalizacji ściekowej oraz powstawania
nowych zbiorników bezodpływowych.
W imieniu firmy Środa XXI Sp. z o.o. wywóz ścieków zlecać będzie Miejskie
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie
Wielkopolskiej (MPECWiK). Forma zgłoszenia i sposób przejęcia ścieków na oczyszczalnie
zostanie ustalona pomiędzy Wykonawcą a MPECWiK w Środzie Wielkopolskiej.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkiego
niezbędnego sprzętu do wykonania usługi. Wykonawca zapewni bezpieczeństwo podczas
prowadzenia robót, zabezpieczy teren działań, gwarantując bezpieczeństwo osobom
korzystającym z tego terenu. Za szkody powstałe w trakcie wykonywania robót
odpowiada Wykonawca.
3.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, zastosowania aukcji
elektronicznej, zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu
zakupów.
Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5.1. Spełniają warunki dotyczące:
a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej usługi, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania.

b) Posiadania wiedzy i doświadczenia: zamawiający nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie.
c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia: Wykonawca przystępujący do przetargu musi dysponować 2
sprawnymi technicznie wozami asenizacyjnymi lub 1 wozem ze zbiornikiem o
pojemności powyżej 14.000 m3 wraz z niezbędnym osprzętem do wykonania
niniejszego zadania.
Wykaz posiadanego sprzętu niezbędnego do realizacji umowy należy sporządzić
zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej: zamawiający nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie.
5.2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP.
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie
spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
wyszczególnionych w rozdziale 6 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi
wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych):
6.1. Dokumenty i oświadczenia:
a) Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP.,
którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
b) Wykaz posiadanego sprzętu niezbędnego do realizacji umowy stanowiący załącznik
Nr 4 do niniejszej SIWZ.
6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art.
24 ust. 1 ustawy PZP. po oferty należy dołączyć: Oświadczenie Wykonawcy o nie
podleganiu wykluczeniu, którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do SIWZ.
6.3. Pełnomocnictwo w oryginale do podpisywania oferty lub kserokopia pełnomocnictwa
poświadczona notarialnie przez notariusza (pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeżeli
podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeżeli są oni wymienieni z imienia i
nazwiska w dokumencie rejestrowym).
6.4. Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP. Wykonawców, którzy w
określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do
ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
6.5. Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy PZP złożone oferty są jawne od chwili ich otwarcia. Nie
ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż termin składania
ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione.

Uwaga: dokumenty i oświadczenia, o których mowa powyżej muszą być złożone w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.
7.1. Tryb udzielania wyjaśnień na temat dokumentów przetargowych:
a) Zamawiający będzie udzielał wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków
zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w art. 38 ustawy PZP.
b) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień,
jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert.
c) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął po upływie tego terminu lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpatrzenia.
d) Treść zapytań wraz w wyjaśnieniami zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom,
którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania niezwłocznie po otrzymaniu
zapytania i zamieści je na stronie internetowej.
e) W uzasadnionych przypadkach zamawiający ma prawo zmiany treści SIWZ. Zmiana
może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W
przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie zamieszczona na
stronie internetowej zamawiającego oraz niezwłocznie przekazana wszystkim
Wykonawcom, którym zamawiający przekazał SIWZ.
7.2. Opis sposobu porozumiewania się zamawiającego i Wykonawców.
W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przekazywane będą w formie pisemnej do siedziby urzędowania
zamawiającego (ul. Szarytek 8/45, 63-000 Środa Wlkp.).
7.3. Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
Jerzy Kwintkiewicz
Magdalena Paczkowska

8. Opis sposobu przygotowania ofert.
8.1. Dokumenty składające się na ofertę:
a) Formularz oferty – załącznik nr 1
b) Dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawców wymaganych warunków,
określone w punkcie 6 SIWZ.
c) Zaakceptowany wzór umowy o świadczenie usługi wywozu ścieków stanowiący
załącznik Nr 4 do SIWZ.
8.2. Sposób przygotowania oferty:
a) Czytelna, w języku polskim
b) Wszystkie strony powinny być spięte w sposób zapobiegający de kompletacji

c) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
d) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upoważnioną
e) Zamawiający wymaga, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa
były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem
tajemnica przedsiębiorstwa. Brak zastrzeżenia w ofercie takiej informacji powoduje,
iż cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdej zainteresowanej osoby.
8.3. Opakowanie i oznakowanie ofert.
Ofertę w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie oznaczonej Przetarg – wywóz ścieków.
Nie otwierać przed 28.12.2011 do godz. 14:00 należy złożyć do dnia 28.12.2011, godz.
14:00 na adres:
Środa XXI Sp. z o.o.
ul. Szarytek 8/45
63-000 Środa Wlkp.
Na kopercie należy zamieścić nazwę i dokładny adres Wykonawcy.
9. Termin otwarcia ofert.
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 28.12.2011 o godz. 14:00 w siedzibie urzędowania
zamawiającego (pkt. 9.3.). Udostępnianie informacji dotyczących przedmiotowego
postępowania odbywa się na zasadach określonych w art. 96 ust. 3 ustawy PZP.
Zgodnie z art. 84 ust. 2 zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po
terminie.
10. Opis sposobu obliczenia oferty.
10.1. Wykonawca określi cenę oferty netto, która musi zawierać wszelkie koszty związane z
prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.
10.2. Cenę ofertową za realizację przedmiotu zamówienia, należy wpisać w odpowiednim
miejscu formularza ofertowego (załącznik Nr 1) cyfrowo i słownie (do 2 miejsc po
przecinku).

11. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się: cena – 100%, przy czym cena nie może być
wyższa niż 7,10 zł netto za 1 m3.
12. Informacja o formalnościach jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
12.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści na stronach intern www.sroda21.eu
poniższe informacje:
a) Wybór najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy oraz
uzasadnienie wyboru
b) Dane pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz streszczenie oceny

c) Dane Wykonawców, których oferty zostały odrzucone oraz uzasadnienie
d) Dane Wykonawców, którzy zostali wykluczeni oraz uzasadnienie
e) Termin, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia może być zawarta.
12.2. Tryb zawarcia umowy.
Umowa zawarta zostanie w siedzibie zamawiającego po uprawomocnieniu się decyzji o
wyborze ofert zgodnie z art. 94 ustawy PZP, w terminie określonym przez
zamawiającego.
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie do 30.12.2011
Wzór umowy stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ.
12.3. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w
walucie polskiej.
13. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów niniejszej ustawy, przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI ustawy PZP.
Przy czym, zgodnie z art. 180 ust. 2 w niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje
wyłącznie wobec czynności:
1) Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
2) Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia
3) Odrzucenia oferty odwołującego
14. Postanowienia końcowe.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze
zm.).
Załączniki do SIWZ:
1.
2.
3.
4.
5.

Nr 1 – formularz ofertowy
Nr 2 – oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nr 3 – oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu
Nr 4 – wykaz posiadanego sprzętu
Nr 5 – projekt umowy

Data:20.12.2011
Zatwierdzam: Jerzy Kwintkiewicz

Załącznik Nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
WYKONAWCA:
Nazwa: …………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefon: ……………………………………………………………………………………………………………………………
e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu na wywóz ścieków bytowo – gospodarczych ze zbiorników
bezodpływowych z terenu miasta i gminy Środa Wielkopolska oferujemy wykonanie przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ.
CENA OFERTOWA:
Wywozu 1 m3 (1 metra sześciennego) ścieków …………………………………………….. zł netto
Słownie złotych ……………………………………………………………………………………………………………….
1. Oświadczamy, że:
a) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.
b) Zapoznaliśmy się warunkami podanymi przez zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do
nich żadnych zastrzeżeń.
c) Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamówienia.
d) Akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamówienia podany przez zamawiającego.
e) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert.
2. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wskazanym przez zamawiającego.
3. Oferta została złożona na ……………. Stronach.
4. Do oferty dołączono następujące dokumenty:
- oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału a postępowaniu – załącznik Nr 2
- oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu – załącznik Nr 3
- wykaz posiadanego sprzętu – załącznik Nr 4
- aktualny odpis a właściwego rejestru
- pełnomocnictwa do złożenia oferty – jeżeli dotyczy

……………………………………..

………………………………………………................

miejscowość, data

pieczęć Wykonawcy i podpisy osób uprawnionych

Załącznik Nr 2

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) tj.:
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie z
obowiązującymi przepisami
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie
3. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

……………………………………..

………………………………………………................

miejscowość, data

pieczęć Wykonawcy i podpisy osób uprawnionych

Załącznik Nr 3
OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy, który stanowi, że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło
się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym wyrokiem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego;
3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu wspólnika prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo – akcyjne, których komplementariusza
wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia

korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary.

Równocześnie oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż niezależnie od wyżej wymienionych
przypadków powołujących się na wykluczenie z postępowania, zostanę z tego postępowania
wykluczony także w razie zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 24 ust. 2 ustawy, który
stanowi, że z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczą się również wykonawców, którzy:
1. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w
dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni
uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuję się do wykonawców, którym udziela się
zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2 lub art. 67 ust. 1 pkt. 1 i 2;
2. nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
3. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania;
4. nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom
odpowiedzialności karnej z art. 297 par. 1 Kodeksu Karnego.

……………………………………………………….

……………………………………………………………..

miejscowość i data

pieczęć wykonawcy i podpisy osób uprawnionych

Załącznik Nr 4

WYKAZ POSIADANEGO SPRZĘTU NIEZBĘDNEGO DO REALIZACJI ZADANIA

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje min. 2 sprawnymi technicznie wozami asenizacyjnymi wraz
z niezbędnym osprzętem.

Lp.

rodzaj, nazwa, typ

liczba szt.

forma własności
(własny, wynajem,
inne)

1

2

3

……………………………………………………….

……………………………………………………………..

miejscowość i data

pieczęć wykonawcy i podpisy osób uprawnionych

