
 

 

Ogłoszenie nr 770965-N-2020 z dnia 23.12.2020 r.  

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.: „Pobieranie prób i badania laboratoryjne wraz z 

opracowaniem wyników i sporządzeniem sprawozdań z badań wody, ścieków, osadów 

ściekowych, zawartości piaskownika, skratek, wód popłucznych i monitoringiem składowiska 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z transportem” 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Nie  

 

Nazwa projektu lub programu  
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  



I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., krajowy numer 

identyfikacyjny 63128638000000, ul. ul. Wyzwolenia  15 , 62-070  Dopiewo, woj. 

wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 81 48 231, , e-mail biuro@zukdopiewo.pl, , faks 61 89 

42 032.  

Adres strony internetowej (URL): https://www.zukdopiewo.pl/  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):  

Spółka gminna  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  
Nie  

 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Tak  

https://www.zukdopiewo.pl/  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  
Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  
Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Tak  

Inny sposób:  



pisemnie  

Adres:  

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo  

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  
Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Pobieranie prób i badania 

laboratoryjne wraz z opracowaniem wyników i sporządzeniem sprawozdań z badań wody, 

ścieków, osadów ściekowych, zawartości piaskownika, skratek, wód popłucznych i 

monitoringiem składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z 

transportem”  

Numer referencyjny: Nr rejestru ZP/ZUK-08/2020  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  
Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  
 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  
 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest pobieranie prób i badania 

laboratoryjne wraz z opracowaniem wyników i sporządzeniem sprawozdań z badań:  wody 

uzdatnionej, surowej, wód popłucznych na Stacjach Uzdatniania Wody w Skórzewie i Joance; 

 wody uzdatnionej na sieci wodociągowej w obrębie działalności Zakładu Usług 

Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Dopiewie;  monitoringu na składowisku, odpadów 

innych niż niebezpieczne i obojętne;  ścieków na oczyszczalniach ścieków w Dąbrówce, 

Dopiewie i Skórzewie oraz na sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie działalności Zakładu 

Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Dopiewie;  wód podziemnych;  osadów 

ściekowych, skratek i zawartości piaskownika. Metodyka badań: Badania wody należy 

przeprowadzić zgodnie z wymaganiami i normami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra 



Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi (Dz.U.2017.2294 z dnia 2017.12.11). Monitoring składowiska odpadów komunalnych 

należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 

r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U.2013.523 z dnia 2013.05.02). Badanie ścieków 

należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami i normami zawartymi w Rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 

opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019.1311 z dnia 

2019.07.15 ze zm.), oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 

września 2016r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków 

przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 

(Dz.U.2016.1757 j.t. z dnia 2016.10.25). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 

6.02.2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych ( Dz. U. 2015.257 z dnia 

2015.02.25) Pobór i badania osadów ściekowych, skratek, i zawartości piaskownika należy 

dokonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w 

sprawie dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. 2015.1277 z dnia 

2015.09.01 ze zm.). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie 

komunalnych osadów ściekowych ( Dz. U . 2015.257 z dnia 2015.02.25).  

 

II.5) Główny kod CPV: 73111000-3  

Dodatkowe kody CPV:  
 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt. 6 Pzp do 20 % wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu 

podobnych usług. W szczególności w przypadku gdy ilość badań zostanie zwiększona w 

stosunku do ilości opisanej i przewidzianej w SIWZ. Warunkiem udzielenia takiego 

zamówienie będzie : - zamówienie zostanie przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu, - 

zamówienie polegać będzie na powtórzeniem podobnych usług co zamówienie podstawowe, - 

zamówienie jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, - zostanie udzielone w 

okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, - zostaną przeprowadzone 

negocjacje i zawarta zostanie umowa z zachowaniem procedur wynikających z Pzp.  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  



lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 31.12.2022  

 

II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: a) uprawnienia laboratoryjne Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne 

laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań, zatwierdzonych 

przez Państwową Inspekcję Sanitarną. W przypadku badań wody Wykonawca musi również 

legitymować się zaświadczeniem (certyfikatem) potwierdzającym przeszkolenie przez organy 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej osób pobierających próbki wody do badań – nie dotyczy 

próbobiorców Państwowej Inspekcji Sanitarnej. b) Certyfikat Akredytacji Laboratorium 

Badawczego lub innego równoważnego ośrodka akredytacji, potwierdzającego spełnianie 

postanowień normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w zakresie akredytacji laboratorium. 

Certyfikat akredytacyjny musi dotyczyć pobierania próbek i metodyk badawczych ( badania 

realizowane w laboratorium i w terenie ). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielnie zamówienia warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia 

określonej działalności zawodowej, o którym mowa powyżej w pkt. 8.2.2. a) i b) SIWZ 

zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli jeden z wykonawców ( tj. wykonawca lub jeden z 

konsorcjantów lub jeden podmiot udostępniający zasoby) spełni warunek samodzielnie. 

Ocena warunków nastąpi zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje 

zawarte we wstępnym oświadczeniu informacyjnym, a następnie potwierdzonych w 

dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę, którego oferta zostanie 

najwyżej oceniona.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada opłaconą 

polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzającego, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zak2resie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1 000 000,00 zł. Wymagane 

rozszerzenia o odpowiedzialność cywilną: - z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z 

określonymi zdarzeniami losowymi, - z tytułu szkód wyrządzonych w wyniku rażącego 

niedbalstwa, - za szkody wyrządzane przez podwykonawców (jeżeli będą zatrudniani przez 

Wykonawcę), - za szkody poniesione przez pracowników Wykonawcy, Wykonawca 

zobowiązany jest posiadać, przez cały okres realizacji przedmiotu umowy opłaconą polisę 

odpowiedzialności cywilnej. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży 

potwierdzenia opłacenia wszystkich wymagalnych składek ubezpieczeniowych z tytułu tej 

polisy. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia 

warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa powyżej w pkt. 

8.2.3 .a) SIWZ zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli jeden z wykonawców spełni warunek 

samodzielnie. Ocena warunków nastąpi zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o 

informacje zawarte we wstępnym oświadczeniu informacyjnym, a następnie potwierdzonych 

w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę, którego oferta zostanie 

najwyżej oceniona.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie 3 lat przed 



upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, zrealizował co najmniej jedną usługę o wartość min. 80 000 zł. netto, która 

świadczona była przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy i polegała na wykonaniu 

łącznie badań w zakresie: badań składowisk odpadów, badania wód podziemnych, badania 

wody surowej, wody uzdatnionej, wód popłucznych, ścieków na oczyszczalniach ścieków i 

na sieci kanalizacji sanitarnej oraz osadów, skratek i piaskownika Wykonawca nie może 

sumować wartości kilku usług o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości 

porównywalnej. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie 

zamówienia warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, o którym mowa powyżej 

w pkt. 8.2.1 a) SIWZ zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli jeden z wykonawców ( tj. 

wykonawca lub jeden z konsorcjantów lub jeden podmiot udostępniający zasoby) spełni 

warunek samodzielnie. Ocena warunków nastąpi zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w 

oparciu o informacje zawarte we wstępnym oświadczeniu informacyjnym, a następnie 

potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę, którego 

oferta zostanie najwyżej oceniona.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

 

 

 

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  
Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
a) odpisu 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 do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. 

(Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy, składa odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 

informacji o działalności gospodarczej, także w odniesieniu do tych podmiotów). 10.a) 



Dokumenty podmiotów zagranicznych : 10.a.1.) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których 

mowa w pkt. 10. 5) a) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające , że: a) nie otwarto jego 

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 10.a.2) Jeżeli w kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 10.a.1), 

zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, 

której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty 

sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu , 

dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy 

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn 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 wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert - potwierdzający warunek udziału w 

postępowaniu określony w pkt. 8.2.1. c) uprawnień do przeprowadzania badań zgodnie z 

postanowieniami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 potwierdzone posiadaniem aktualnego 

certyfikatu akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji lub innego równoważnego ośrodka 

akredytacji. - zatwierdzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną system jakości 

prowadzonych badań wody oraz zaświadczenie potwierdzające przeszkolenie przez organy 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej osób pobierających próbki wody do badań ( nie dotyczy 

laboratoriów Państwowej Inspekcji Sanitarnej); d) dokument potwierdzających, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna określoną przez 

zamawiającego.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  



Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Wypełniony i podpisany 

formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do 

SIWZ, 2) oświadczenia wymienione w pkt. 10. 1-4 niniejszej SIWZ - Załącznik nr 3 i 4 do 

SIWZ.; 3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów do 

oferty załączyć powinien zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4) W przypadku podpisania oferty 

oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną 

w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć 

stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 5) 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. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

oświadczenie składa każdy z takich wykonawców.  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Tak  

Informacja na temat wadium  

Wymagania dotyczące wadium. 12.1) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w 

wysokości: 3.000,00 zł (trzy tysiące zł) 12.2) Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach 

bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez 

podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 12.3) 

Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Zakład Usług Komunalnych 

Bank Spółdzielczy Duszniki Oddział w Skórzewie Nr 32 9072 0002 0700 7804 2000 0001 z 

dopiskiem na przelewie: „Wadium: Pobieranie prób i badania laboratoryjne wraz z 

opracowaniem wyników i sporządzeniem sprawozdań z badań wody, ścieków, osadów 

ściekowych, zawartości piaskownika, skratek, wód popłucznych i monitoringiem składowiska 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z transportem - Nr rejestru ZP/ZUK-

08/2020” 12.4) Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania 

środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 12. 3 

niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny 

wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 12.5) Zamawiający zaleca, aby w 

przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie 

przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu 

został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 12.6) Z treści 

gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone 

przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty 

Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 

ustawy PZP. 12.7) Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób 

nieprawidłowy zostanie odrzucona. 12.8) Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego 

przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy określa ustawa PZP ( art. 46 Pzp). 12.9) W formularzu ofertowym należy podać na 

konta, na które Zamawiający zwróci wadium.  



 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 



formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  
 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena "C" 60,00 

Termin płatności "T" 40,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  



 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  



 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej pisemnie pod 

rygorem nieważności. 2. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia 

Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 3 (trzech) dni, o wszelkich przeszkodach 

mogących spowodować niewywiązanie się przez niego z terminów realizacji przedmiotu 

umowy. Wszelkie takie przeszkody winny ponadto zostać udokumentowane przez 

Wykonawcę odpowiednim oświadczeniem, określającym datę wystąpienia przeszkody, jej 

charakter oraz czas trwania. 3. W wypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej 

umowy okaże się z jakiejkolwiek przyczyny nieważne, pozostałe postanowienia niniejszej 

umowy pozostają w całości ważne i skuteczne. Strony zastąpią nieważne postanowienia 

umowy takimi postanowieniami, które z punktu widzenia ekonomicznych interesów stron 

będą mogły zostać uznane za porównywalne – z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. W przypadku niezgodności lub rozbieżności oferty z 

SIWZ, za wiążące strony uznają postanowienia zawarte w SIWZ. 5. Strony zgodnie ustalają, 

że Zamawiający jest uprawniony do dokonania potrącenia należności z tytułu kar umownych, 

z wynagrodzenia Wykonawcy. 6. Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem 

sukcesji generalnej, przekształcenia, dziedziczenia spółek handlowych zgodnie z Kodeksem 

Spółek Handlowych (Dz.U.2020.1526 t.j. z dnia 2020.09.04 ze zm.), sukcesji z mocy prawa. 

7. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści SIWZ i 

oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że możliwość dokonania 

takich zmian przewidziana została w niniejszej umowie. Przewiduje się dokonanie zmiany 

postanowień niniejszej umowy ze względu na zaistnienie niżej wymienionych przypadków: 

1) zmiany ogólne ze względu na: a) zmianę siedziby Zamawiającego/Wykonawcy, b) zmianę 

osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy, c) zmianę będąca skutkiem 

poprawy oczywistej omyłki pisarskiej, d) zmianę, która jest korzystna dla Zamawiającego. 2) 

zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w szczególności ze względu na: a) zmianę 

obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie 

kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość 

zwiększenia wynagrodzenia o kwotę różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez 

Wykonawcę, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian; b) zmianę obowiązującej 

stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania 

umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia 

wynagrodzenia o kwotę różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę, przy czyn 

wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian; c) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia 

za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.2018.2177 t.j. z dnia 2018.11.21 ze zm.), w 

przypadku gdy zmiana te będzie miała wpływ na koszty wykonania umowy po stronie 

Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza wówczas możliwość zmiany wynagrodzenia 

maksymalnie o 50 % kwoty stanowiącej różnicę między nowo obowiązującą, a 

dotychczasową wysokością minimalnego wynagrodzenia wyłącznie za okres po wejściu w 

życie zmiany jego wysokości i po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia 

zawierającego wykaz osób zatrudnianych na podstawie stosunku pracy w rozumieniu 

Kodeksu Pracy z wynagrodzeniem w wysokości minimalnej biorących, udział w wykonaniu 



umowy oraz po wykazaniu przez Wykonawcę wartości, o którą wzrosną wynagrodzenia 

pracowników wykonujących bezpośrednio przedmiot niniejszej umowy (z uwzględnieniem 

okoliczności takich jak wymiar czasu pracy, fakt wykonywania usług także w innych 

pomiotach niż Zamawiający) i których wynagrodzenie ustalone było dotychczas na poziomie 

płacy minimalnej. Przy czym postanowienie to nie obejmuje zmiany wysokości 

wynagrodzenia za pracę opisanej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 

roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości stawki 

godzinowej w 2021 r. (Dz.U.2020.1596 z dnia 2020.09.16) albowiem Wykonawca dokonał 

kalkulacji tej zmiany uwzględniając ją w złożonej ofercie (w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia objętego niniejszą umową); d) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne w przypadku, gdy zmiana ta będzie miała wpływ na koszt 

wykonywania umowy po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza wówczas możliwość 

odpowiedniej zmiany wynagrodzenia maksymalnie o 50 % kwoty stanowiącej rzeczywisty 

koszt Wykonawcy związany ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, wyłącznie za okres po wejściu w życie zmian zasad lub stawki składki i po 

przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia zawierającego wykaz osób biorących udział 

w wykonywaniu umowy i zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu 

Pracy lub na podstawie umów cywilnoprawnych z wyszczególnieniem umów zlecenia i 

umów o dzieło oraz po wykazaniu przez Wykonawcę wartości stanowiącej rzeczywisty koszt 

Wykonawcy związany z wymienionymi zmianami – postanowienie nie dotyczy zmian, o 

których Wykonawca wiedział lub z łatwością mógł się o nich dowiedzieć przed złożeniem 

oferty, w tym zmian co do których odpowiednie przepisy zostały uchwalone przez 

ustawodawcę, przed dniem złożenia oferty przez Wykonawcę, zatem zmiany te winny zostać 

przez Wykonawcę uwzględnione w ofercie Wykonawcy; 3) Zmiana wysokości 

wynagrodzenia na podstawie zapisów §11 ust. 7 pkt. 2) lit. a) do d), dopuszczalna jest, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że zmiany wymienione w § 11 ust. 7 pkt. 2) lit. a) do d) mają wpływ na 

koszt wykonania umowy po stronie Wykonawcy; 4) Warunkiem zmiany wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadkach wskazanych w § 11 ust. 7 pkt. 2) lit. a) do d jest 

złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu łącznie: a) pisemnego zgłoszenia żądania zmiany 

tej wysokości w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego takie żądanie; 

b) szczegółowego opisu i wyliczenia wpływu zmian na koszt wykonania zamówienia; c) 

opinii biegłego rewidenta w zakresie rzetelności i prawidłowości opisu i wyliczenia (Koszt 

wykonania opinii leży po stronie Wykonawcy. W przypadku, gdy opinia biegłego rewidenta 

potwierdzi wartość wpływu zmian na koszt wykonania zamówienia, a Zamawiający uzna ją 

za zasadną, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wskazaną w opinii kwotę), d) 

pisemnych oświadczeń osób biorących udział w wykonywaniu umowy i zatrudnionych na 

podstawie stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy lub na podstawie umów cywilno-

prawnych, o wykonywaniu czynności w toku realizacji niniejszej umowy.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  
Data: 05.01.2021, godzina: 10:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 



(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

 

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

>  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia:  

IV.6.5) Informacje dodatkowe:  
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

 

 

 


