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Sulechów: Odbiór, wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów 
ściekowych z oczyszczalni ścieków na Nowym Świecie (II przetarg) 
Numer ogłoszenia: 346752 - 2014; data zamieszczenia: 17.10.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne "SuPeKom" Sp. z o.o. , ul. Poznańska 18, 66-100 

Sulechów, woj. lubuskie, tel. 068 3852407 w. 49, faks 068 3852370. 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.supekom.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o. ze 100% udziałem Gminy Sulechów. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór, wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów 

ściekowych z oczyszczalni ścieków na Nowym Świecie (II przetarg). 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze, wywozie i zagospodarowaniu komunalnych osadów 

ściekowych, mechanicznie odwodnionych (kod odpadu: 19 08 05) z oczyszczalni ścieków na Nowym Świecie w okresie od 

1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku.  

Zamawiający szacuje, że w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku do odbioru będzie około 5.000 

(słownie: pięć tysięcy) ton komunalnych osadów ściekowych.  

Podana powyżej ilość komunalnych osadów ściekowych jest ilością szacunkową i może ulec zmianie. W 

przypadku odbioru komunalnych osadów ściekowych w ilości mniejszej niż podana powyżej Wykonawcy nie 

przysługuje prawo do dochodzenia od Zamawiającego odszkodowania z tego tytułu. Zamawiający zapewnia, że 

gwarantowana minimalna ilość odebranych przez Wykonawcę komunalnych osadów ściekowych w okresie od 1 

stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku wyniesie 3.000 ton, pozostała ilość komunalnych osadów ściekowych 

zostanie przekazana Wykonawcy w zależności od potrzeb Zamawiającego, jednak nie więcej niż 5.000 ton w ciągu 

maksymalnie 2 lat.  

2. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:  

a) ustalenie ilości odbieranych komunalnych osadów ściekowych następować będzie przez zważenie na wadze 

samochodowej, przeprowadzone w atestowanym punkcie kontroli obustronnie uzgodnionym, znajdującym się na 

terenie gminy Sulechów,  

b) Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do:  

1) zapewnienia naczep lub dostosowania samochodów do bezpośredniego, ciągłego odbioru komunalnych osadów 

ściekowych spod prasy i bezpośredniego transportu do miejsca gospodarczego wykorzystania (przewidywana 

dzienna ilość osadu do odebrania: ok. 8-10 ton),  

2) zapewnienia systematycznego odbioru komunalnych osadów ściekowych w ciągu całego okresu trwania umowy, 

w tym również w sytuacjach, gdy temperatura powietrza jest poniżej 0 stopni C,  

3) wykonywania obowiązku w zakresie ewidencjonowania odpadów, sporządzania kart przekazania odpadów i 

dostarczania ich najpóźniej w dniu podpisania przez strony »Protokołu wykonania usług«. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ważnych zezwoleń (decyzji) właściwego organu na prowadzenie 

działalności w zakresie transportu odpadów oraz w zakresie odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów (w tym o 

kodzie: 19 08 05) zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z 

późniejszymi zmianami). W/w dokumenty muszą posiadać termin ważności obejmujący cały okres realizacji 

zamówienia. W przypadku gdy ważność w/w dokumentów wygasa w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca 

zobowiązany jest wypełnić w treści oferty oświadczenie deklarujące złożenie we właściwym czasie wniosku o 

przedłużenie ważności zezwolenia (decyzji) i uzyskanie stosownego nowego, prawomocnego zezwolenia (decyzji), 

tak aby zapewnić ciągłość ważności w/w dokumentów, a tym samym zapewnić ciągłość realizacji zamówienia w 
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okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku. Brak stosownych zezwoleń (decyzji) na etapie realizacji 

umowy będzie skutkował odstąpieniem od umowy zgodnie z wytycznymi z zawartymi w projekcie umowy. 

Przedstawione przez Wykonawcę zezwolenie (decyzja) na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów powinna w myśl obowiązujących przepisów przenosić odpowiedzialność za odpad z 

Zamawiającego na Wykonawcę. Zamawiający jako wytwórca odpadu przekaże odpady następnemu posiadaczowi 

odpadów, który ma zezwolenie (decyzję) właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie 

gospodarowania tymi odpadami. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zagospodarowania komunalnych 

osadów ściekowych zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z 

późniejszymi zmianami). 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.36.00-2, 90.51.37.00-3, 90.51.38.00-4. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia wadium. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH 

WARUNKÓW 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 

1 ustawy PZP oraz wykaże, że:  

1) posiada ważne zezwolenie (decyzję) właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów (w 

tym o kodzie: 19 08 05) zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z 

późniejszymi zmianami);  

2) posiada ważne zezwolenie (decyzję) na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów 

(w tym o kodzie: 19 08 05) zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z 

późniejszymi zmianami) w łącznej ilości co najmniej 2.500 (słownie: dwa tysiące pięćset) ton dla komunalnych osadów 

ściekowych. 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 

1 ustawy PZP oraz wykaże, że:  

1) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, główną minimum jedną usługę 

odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem jej wartości, 

przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana, oraz załączeniem dowodów, czy 

została wykonana lub jest wykonywana należycie.  

Przez usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia rozumie się usługę polegającą na odbiorze, wywozie i 

zagospodarowaniu komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w ilości nie mniejszej niż 3.000 ton 

w okresie nie dłuższym niż 24 miesiące (Zamawiający dopuszcza sumowanie usług z różnych kontraktów w celu 

uzyskania ilości nie mniejszej niż 3.000 ton przy założeniu, że wykazane kontrakty (najwcześniejszy i 

najpóźniejszy) były wykonane w odległości czasowej nie dłuższej niż 24 miesiące). 

III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 

1 ustawy PZP oraz wykaże, że:  
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1) dysponuje taborem samochodowym umożliwiającym odbiór ok. 40 ton komunalnego osadu ściekowego w tygodniu, tj. 

dysponuje minimum trzema naczepami o ładowności co najmniej 6 ton każda lub dysponuje minimum trzema 

kontenerami o pojemności minimum 6 ton każdy. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 

1 ustawy PZP. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 

1 ustawy PZP oraz wykaże, że:  

1) posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 

minimum 100.000,00 zł. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU 

NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 

 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub 

usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

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

dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

 wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w 

celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 

ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, 

lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, 

które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 

wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 
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 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. Oferta Wykonawcy.  

2. Oświadczenia, że Wykonawca / konsorcjum spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP.  

3. Prawnie ustanowione pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 8.5. SIWZ.  

4. W przypadku Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 

ustawy, w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt 9.3. SIWZ. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający dopuszcza w trakcie trwania umowy zmianę jej postanowień, która polegać może na:  

 zmianie adresu / siedziby Zamawiającego / Wykonawcy, zmianie osób występujących po stronie Zamawiającego / 

Wykonawcy,  

 zmianie terminu wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie / wznowienie usługi ze względu na zmiany stanu prawnego 

lub gdy wystąpiły okoliczności uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy, np. działania sił natury uznane za stan 

klęski żywiołowej, powodzie, itp.,  

 zmianie wynagrodzenia Wykonawcy w związku z odebraniem przez Wykonawcę mniejszej ilości komunalnych osadów 

ściekowych niż podana szacunkowa ilość (jednak wartość ta nie może być mniejsza niż równowartość kwoty za odebranie 

3.000 ton komunalnych osadów ściekowych),  

 zmianie ilości odebranych przez Wykonawcę komunalnych osadów ściekowych przy założeniu, że ostateczna kwota 

wynagrodzenia nie przekroczy ogólnej wartości przedmiotu umowy,  

 zmianie wynagrodzenia Wykonawcy w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług VAT.  

Warunkiem dokonania zmian, o którym mowa powyżej, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego co 

najmniej opis zmian, uzasadnienie zmian i dokumenty potwierdzające zaistnienie zmian oraz obliczenie kosztów zmiany, jeżeli 

zmiana ta będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy. Potwierdzeniem dokonania zmian w umowie będzie podpisany 

przez strony aneks do umowy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

http://supekom.bip.sulechow.pl sekcja: Zamówienia publiczne / Wg ustawy PZP / 2014 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: bezpłatnie do pobrania ze strony 

internetowej Zamawiającego http://supekom.bip.sulechow.pl. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.10.2014 godzina 10:00, 

miejsce: siedziba Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego »SuPeKom« Sp. z o.o., ul. Poznańska 18, 66-100 

Sulechów, II piętro, pokój nr 23 (sekretariat). 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
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IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej 

przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
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