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                                              Nr rejestru  ZP/ZUK-08/2020    
                  

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA 

 
 
 
Przedmiot zamówienia:  
 
 

„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” 
 

 
 
TRYB POSTEPOWANIA: przetarg nieograniczony o wartości powyżej 30 000 euro, a poniżej 
wartości określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, 
organizowany zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                  
( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) 
 
 
 
TERMIN SKŁADANIA OFERT : 05.01.2021 r. godz. 10.00 
 
TERMIN OTWARCIA OFERT :  05.01.2021 r.  godz. 10.15 
 
Publikacja ogłoszenia o zamówieniu:  
 
- w BZP  Ogłoszenie nr 770965-N-2020 z dnia 23.12.2020 r. 
- tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, 

- strona internetowej: www.zukdopiewo.pl  
 
 
 
ZATWIERDZONO DO UŻYTKU: Prezes Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.  
 
Dopiewo, dnia 23.12.2020 r.                      
 
 

Dopiewo 2020 

http://uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=7626
http://www.zukdopiewo.pl/
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1. Nazwa oraz adres zamawiającego. 
Strona Zamawiająca: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
Adres: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo, pow. 
poznański, woj. wielkopolskie. 
NIP 777-23-74-247 
Telefon: 61 8148 231 
Fax: 61 8942 032 
e-mail: biuro@zukdopiewo.pl 
 
Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:  

a) w zakresie spraw związanych z przedmiotem zamówienia: 
Izabela Beczkiewicz 

       biuro@zukdopiewo.pl, faks na nr 61-894-20-32. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek 
inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się 
z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie 
będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt 
telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 

 
Czas pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00. 
 
Adres strony internetowej: http://www.zukdopiewo.pl 
  
2. Tryb udzielenia zamówienia. 
 
 
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej 
„Pzp”. 
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 
zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. 
3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 
4. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu zastosuje procedurę, o której mowa w 
art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (procedura tzw. „odwrócona”) „Zamawiający może, w 
postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny 
ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o 
ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub 
w ogłoszeniu zamówieniu.” 
 
 
 
 
 

mailto:biuro@zukdopiewo.pl
mailto:biuro@zukdopiewo.pl
http://www.zukdopiewo.pl/
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3.Opis przedmiotu zamówienia.  
 
3.1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):   
 
- Laboratoryjne usługi badawcze                             73.11.10.00-3 
 
3.2.  Przedmiotem niniejszego postępowania jest „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” 
 
Opis przedmiotu zamówienia:  
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 
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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). 
 

3.3. Zamawiający zastrzega, że ilości badań wskazanych w Szczegółowym opisie 
przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2A, są ilościami szacunkowymi, służącymi do 
skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. 
Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o 
realizację zamówienia w ilościach podanych w szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia. Ilości wykonywanych badań w trakcie obowiązywania umowy mogą dla 
poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od wartości podanych w szczegółowym 
opisie przedmiotu zamówienia, jednak łączna wartość zamówienia nie przekroczy 
całkowitej wartości oferty wybranego wykonawcy. 

3.5 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 
kluczowych części zamówienia na roboty budowlane . Wykonawca może powierzyć 
wykonywanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca 
zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.  

3.6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp,                       
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 
którego zasoby Zamawiający powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

3.7. Powierzenie wykonania części zamówienia  podwykonawcom nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

3.8. Szczegółowe warunki dotyczące m.in. podwykonawstwa w realizacji zamówienia 
określono w projekcie umowy. 

3.9. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób 
wykonujących niżej określone czynności w zakresie realizacji zamówienia: 

 a) dokonywania poboru prób, 
których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 par. 1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1320) tj. przez 
nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy 
określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i 
czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika 
za wynagrodzenie”. 

 
3.9.1.Osoby  wykonujące powyższe czynności, realizujące przedmiot zamówienia, muszą 

być zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, przez co najmniej 
okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed 
zakończeniem okresu realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do 
niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 
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3.9.2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w pkt. 3.9 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 
szczególności do: 
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów i dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania spełniania 
ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
  

3.9.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 3.9 
czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o 
pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 

3.9.4 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości złożonego 
oświadczenia, Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć niżej wskazane dowody w 
celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności 
w trakcie realizacji zamówienia: 
a) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj., adresów, nr PESEL 
pracowników). Informacje takie jak: Imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj 
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 
b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 
tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 
c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych. 
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3.9.5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w 3.9 czynności 
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary 
umownej w wysokości określonej w projekcie umowy. Niezłożenie przez wykonawcę 
w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 
niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3.9 czynności.  

3.9.6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
 

 
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych . 
 
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
 
6. 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. 
 
6.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji usług objętych Przedmiotem Zamówienia z 
prawem opcji w zakresie zwiększenia ich ilości. Skorzystanie przez Zamawiającego z Prawa 
Opcji może nastąpić w okresie obowiązywania Umowy. Rozliczenie Wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy z tytułu skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji nastąpi na podstawie 
cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym złożonym przez 
Wykonawcę. Prawo Opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi 
skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z 
Prawa Opcji Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu 
 
 
7. Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie w zależności od potrzeb od dania podpisania 
umowy do 31.12.2022 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia. 

 
8. Warunki udziału w postępowaniu. 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
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8.1.  nie podlegają wykluczeniu, 
8.2.  spełniają warunki udziału w postępowaniu: 
 
8.2.1. dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: 
 
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. 

 
8.2.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do 
prowadzenia określonej działalności zawodowej: 
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada: 
 
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. 
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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. 

 
8.2.3. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub 
finansowej: 
 

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. 

 
8.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny 
wpływ na realizację zamówienia. 

8.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w 
pkt. 8.2. niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
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Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt. 8.4 
niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 
zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt.1. 

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności 
są wymagane. 

8.5.   Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolności polega 
wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający 
będzie żądał, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 8.2 SIWZ. 
 
9. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 
 
Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp , tj. : 
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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 814 ze 
zm.) 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1228). 
 

Zamawiający dokona oceny czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania wg 
zasady „wykazał – nie wykazał” na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów. 

 
 
10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
 
1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 
w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 i 4 do SIWZ . Informacje zawarte w oświadczeniu 
będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu.  
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a) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 
16-20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte środki są wystarczające 
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie 
stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje 
się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie 
upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania zakazu. 

b) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i 
szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 
przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8. 

c) W przypadku, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 19, przed wykluczeniem 
wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że 
jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci 
konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o 
którym mowa w pkt.. 10.1) niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw 
wykluczenia.  
3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne muszą ustanowić 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się 
na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach 
w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. 10. 1 niniejszej SIWZ, oraz składa na wezwanie 
Zamawiającego dokument, o którym mowa w pkt. 5 a) niniejszej SIWZ. 
5. 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: 
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). 
 
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 
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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. 
6. 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. 
 
 
7. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (t.j. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1282). 
 
8. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. 10. 1) niniejszej SIWZ, 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 
ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia 
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy 
podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
 
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:  
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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. 
 
10.b) Dokumenty lub Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (t.j.Dz. U. z 2020 r., poz. 1282 ze zm.), 
dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 
wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp dotyczące podwykonawców, składane są 
w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
 
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 
każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje poprzez 
opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, 
własnoręcznym podpisem. 
 
11. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami. 
11.1) Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz 

Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za 
wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale 
10 niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym 
mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których dopuszczalna jest forma pisemna. 

11.2) W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się 
numerem sprawy określonym w SIWZ ( ZP/ZUK-08/2020). 

11.3) Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez 
Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Zakład Usług Komunalnych Sp. z 
o.o. ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo. 

11.4) Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez 
Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: 
biuro@zukdopiewo.pl, faksem na nr 61-894-20-32. 

11.5) Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za 
pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, 
niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

mailto:biuro@zukdopiewo.pl
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11.6) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli 
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, 
o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Treść zapytań wraz z 
wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikacje 
istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz udostępni na 
stronie internetowej. 

11.7)  Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 
o którym mowa w rozdz. 11. 6 niniejszej SIWZ. 

11.8) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego. 

11.9) Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

11.10) Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 
Izabela Beczkiewicz 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek 
inny kontakt - zarówno z Zamawiającym  jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się 
z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie 
będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt 
telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 

 
 
12. 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” 
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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.  

 
13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy – Zamawiający nie 
wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
14. Termin związania ofertą – 30 dni licząc od dnia składania ofert. Bieg terminu rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
15. Opis sposobu przygotowania ofert. 
15.1. 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. 

15.2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub 
inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości 
odpowiadającej cenie oferty. 

15.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 
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15.4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie 
opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert 
złożonych przez danego Wykonawcę. 

15.5.  Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
15.6.  Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
15.7.  Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi 

numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. 
zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis tre  
ści. 

15.8. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być 
parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

15.9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 
oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 

15.10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/ opakowaniu, w siedzibie Zamawiającego 
i oznakować w następujący sposób: 

 
OFERTA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN. 

„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”- ZP/ZUK-08/20 

NIE OTWIERAĆ PRZED: 05.01.2020 r. godz. 10.15”. 
 

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

 

15.11. Ze względu na nałożony na Zamawiającego w art. 96 ust. 3 ustawy PZP obowiązek 
udostępniania do wglądu uczestnikom postępowania ofert składanych w postępowaniu 
- oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają 
udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.), jeśli Wykonawca w terminie 
składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

15.12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były 
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 
„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 
elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w 
trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

15.13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i 
skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich 
odtajnieniem. 

15.14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie 
w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić 
będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
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konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica 
przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie 
w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

15.15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 
złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o 
wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu 
zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie 
odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną 
otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu 
poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

15.16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z 
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad 
jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty 
oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu 
poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty 
ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

15.17. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na 
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach 
innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank 
Polski z dnia wszczęcia postępowania. 

15.18. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 
pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie 
niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z 
Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII 
niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia 
zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

 
16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
16.1. Oferty należy składać w Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 15, 62-
070 Dopiewo w  Biurze Obsługi Klienta, w terminie do dnia 05.01.2021 r. do godz. 10.00. 
16.2. Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom, zgodnie 
z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp. 
16.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego 
w Sali Konferencyjnej. 
16.4. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda 
kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert 
podane zostaną : nazwa (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, 
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 
ofertach. 
16.5.Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie 
https://www.zukdopiewo.pl informacje dotyczące: 
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 
ofertach. 
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17. Opis sposobu obliczenia ceny.  
 
17.1. Cena ryczałtowa zamówienia powinna obejmować podatek VAT oraz wszystkie inne 
pozostałe koszty realizacji zamówienia, wynikające wprost ze SIWZ, jak również w niej nie 
ujęte a bez których nie można wykonać zamówienia. 
17.2. Wykonawca zobowiązany jest do podania w „Formularzu ofertowym”: ceny netto + 
podatek VAT = cena brutto zamówienia,  odrębnie dla każdego zadania. 
17.3.  Całkowita cena ofertowa brutto dla konkretnego zadania jest niezmienna i zostanie 
przeniesiona do umowy. 
17.4. Ceny należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 
dokonując ewentualnych zaokrągleń według zasad matematycznych. 
17.5. Cena ta jest ostateczna i nie podlega zmianom. Przez cenę należy rozumieć cenę w 
rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach 
towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 178). Cena powinna być podana z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. 
17.6.  Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w 
celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 
informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 
podatku. 
17.7. Wskazane ceny jednostkowe będą miały zastosowanie przy ewentualnym skorzystaniu 
przez Zamawiającego z prawa opcji. 
 
18.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
 
18.1. Złożone oferty będą rozpatrywane przy zastosowaniu następujących kryteriów i ich wag: 

a) Kryterium nr 1 : cena oferty  -  waga 60%    
b) Kryterium nr 2 : termin płatności  – waga 40% 

                                           
18.2. Zasady dokonywania oceny: 
- stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert,  
- oferta, która otrzyma maksymalną łączna ilość punktów, w zakresie danego zadania,  
zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością 
uzyskanych punktów, 
- ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona do dwóch miejsc po przecinku. 
 
18.3.Wartośc punktowa w kryterium cena (Kc) będzie wyliczona, w zakresie danego zadania, 
wg poniższego  wzoru: 

 
 
             



 

ZAKŁAD  USŁUG KOMUNALNYCH  Sp. z o.o.  

w DOPIEWIE 

   

 

             Najniższa cena brutto  
             spośród ofert nieodrzuconych 

Kc=  --------------------------------------------------------x 60 % (waga w kryterium cena) x 100 
           Cena brutto oferty badanej nieodrzuconej 

 
Kc – ilość punktów w kryterium cena  
 
Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta w kryterium cena to 60 pkt. 
 
18.4. Wartość punktowa  w kryterium termin płatności  ( Kt), w zakresie danego zadania, 
zostanie ustalona w oparciu o wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym termin 
płatności – ilość dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu z 
tym zastrzeżeniem, że minimalny termin płatności może wynosić 7 dni, a maksymalny 30 dni.  
 
 
Kt = (Ktx/Ktmax) x 40 pkt. 
 
gdzie :  
- Kt – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium termin płatności, 
- Ktmax – termin  maksymalny w oferowanych ofertach ( nie więcej niż 30 dni), 
- Ktx – termin oferowany w badanej ofercie  
 
 
Maksymalna ilość punktów , jaką można uzyskać w kryterium termin płatności wynosi: 40 pkt 
 
18.5. Łączna ilość punktów dla danej oferty, w ramach danego zadania, zostanie wyliczona wg 
wzoru: 
 
W(x) = Kc(x)+ Kt(x) 

 
W(x)    -  wskaźnik oceny ofert 
Kc(x)      -  ilość punktów przyznana ofercie w kryterium cena brutto. 
Kt(x)      - ilość punktów przyznana ofercie w kryterium termin płatności. 
 
Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt. 
 
 
19. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych 
w związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówień publicznych. 

 
20. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 
20.1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze 

sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile 
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 
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20.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy 
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna 
określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych 
do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, 
oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu 
zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy 
konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

20.3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 
20.4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 
20.5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, 
że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 

 
21. Projekty umów w załączeniu. 
 
22.Pouczenie w przypadku gdy część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcom. 
22.1. Zgodnie z art. 36a Pzp Wykonawca może powierzyć wykonywanie części zamówienia 
podwykonawcy.   
22.2.Zamawiający nie stawia obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 
części zamówienia. 
22.3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców , 
zgodnie z art. 36b ust. 1. 
 
 
23.Pouczenie o środkach ochrony prawnej.  
1. 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 ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane 
w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 
 

 
24. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z 
o.o..,   62-070 Dopiewo, ul. Wyzwolenia 15, NIP 777-23-74-247  (dalej: Administrator). 
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2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) Administratora jest możliwy za pomocą 
adresu e-mail: iod@zukdopiewo.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr rejestru 
ZP/ZUK-08/2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 
przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli zobowiązania wskazane w ofercie i umowie przekraczają w/w 
przedział czasowy, okres przechowywania obejmuje ten termin. 

6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

8) Posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 
art. 18 ust. 2 RODO;  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO; 

9) Nie przysługuje Pani/Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 
 
25. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ stosuje się przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
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