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Wywóz odcieków z ośmiu lokalizacji położonych na obszarze województwa dolnośląskiego 4

1. Nazwa (firma) i adres Zamawiaj ącego 

Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o. 

ul. Kotlarska 42 

50-151 Wrocław 

2. Tryb udzielania zamówienia 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z  2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami, dalej jako  ustawa - PZP ), w trybie 

przetargu nieograniczonego. 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi wywozu odcieków wraz z usługami towarzyszącymi  

i usługami tymczasowymi, ze zbiorników na odcieki zlokalizowanych na terenie następujących składowisk odpadów innych 

niż niebezpieczne i obojętne,  przeznaczonych do rekultywacji w województwie dolnośląskim: 

 
1) Golędzinów, gmina Oborniki Śląskie, powiat trzebnicki, działka nr 1/27, obręb Golędzinów, 

2) Łuczyna, gmina Dobroszyce, powiat oleśnicki, działka nr 535, obręb Łuczyna, 

3) Grabowno Wielkie, gmina Twardogóra, powiat oleśnicki, działka nr 56/4 obręb Grabowno Wielkie, 

4) Skotniki, gmina Zawonia, powiat trzebnicki, działki o numerach 159/2, 159/6 obręb Tarnowiec, 

5) Mienice, gmina Wisznia Mała, działki nr 96/1, 96/2  obręb Mienice, 

6) Chocianowiec, gmina Chocianów, powiat polkowicki, działki nr 108/3, 108/4 obręb Chocianów, 

7) Karłowiec, gmina Mirsk, powiat lwówecki, działki nr 526, 527 i 528 obręb Mirsk, 

8) Stojanów, gmina Pieńsk, powiat zgorzelecki, działki 108/1, 169/1, 169/2 obręb Pieńsk. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w części II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – 

Opis przedmiotu zamówienia. 

Opis przedmiotu zamówienia według kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
 

Opis  Słownik główny  

Usługi usuwania ścieków 90.41.00.00-4 

 

4. Zamówienia cz ęściowe 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wywóz odcieków ze 

wszystkich 8 składowisk odpadów, wyszczególnionych w punkcie 3., z dowolnego wybranego przez siebie składowiska 

odpadów bądź też z kilku wybranych składowisk odpadów.  

5. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowe j oraz aukcji elektronicznej 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, jak również nie 

przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

6. Termin wykonania zamówienia 

Do dnia 31 grudnia 2017 r. 

7. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym 

 7.1.  Wymagania dotycz ące wadium 

   Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

 7.2.   Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnia nia tych warunków 

   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
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1) posiadania uprawnie ń do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy 

prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania;  

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 

 Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 

 odbioru i transportu nieczystości ciekłych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

 utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 250 ze zm.), ważne co najmniej 

 do 31 grudnia 2017 r.; 

2)  posiadania wiedzy i do świadczenia;  

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

Wykonawca spełnia warunek, jeżeli w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia przez niego działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 

jedną usługę wywozu odcieków o łącznej rocznej objętości nie mniejszej niż 100 m3; 

3) znajdowania si ę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj ącej wykonanie   

  zamówienia;  

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

  Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie   

  zamówienia, jeżeli: 

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 50 000 zł 

oraz 

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

 działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wynoszącą 

minimum  50 000 zł. 

 

7.3.  Informacja o o świadczeniach lub dokumentach, jakie maj ą dostarczy ć Wykonawcy 

1)  Dla wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy- 

 PZP Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie ze 

wzorem, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia; 

b) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru i transportu nieczystości ciekłych, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.), ważne co najmniej do 31 grudnia 2017 r.; 

c) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych 

usług w zakresie wywozu odcieków, o łącznej rocznej objętości nie mniejszej, niż 100 m3, w 

okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

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

dowodów określających, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 

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

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

okresowych lub ciągłych - są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów dowodem takim jest 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część I – Instrukcja dla Wykonawców 

 6

oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

d) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie 

nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 

e) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 

nie niższą, niż 50 000 zł. 

2)  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

 o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 2) ustawy- PZP, to jest znajdowania się w sytuacji 

 ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, na zasoby innych podmiotów 

 przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą 

 wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową dotyczącą tych podmiotów, 

 wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.  

3)  W przypadku złożenia przez Wykonawcę informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

 kredytowej, określającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 

 Wykonawcy w walucie innej, niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy tej waluty przyjmie 

 średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany na dzień wystawienia 

 zaświadczenia. Jeśli w dniu wystawienia zaświadczenia tabela średnich kursów NBP nie była 

 opublikowana, zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli kursów średnich, opublikowanej 

 bezpośrednio przed dniem wystawienia zaświadczenia. 

4)  W zakresie niepodlegania przez Wykonawcę wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – PZP 

 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 

 sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych 

 Warunków Zamówienia. 

5) Wykonawca, w terminie trzech dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy – PZP jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia 

o braku przynależności lub 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.  Wzory oświadczeń, o których mowa w zdaniu pierwszym, stanowią 

odpowiednio Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 3a do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

8. Podmioty uczestnicz ące w wykonaniu zamówienia 

1) Wykonawca może polegać na zdolności technicznej lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej do 

wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 

stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż realizując 

zamówienie będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

2) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach 

innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy – PZP, Zamawiający, w celu oceny 
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czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla 

należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedłożenia wraz z zobowiązaniem, o którym 

mowa w pkt 1) dokumentów określających: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia; 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 

w postępowaniu, dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą.  

3) Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, na zasadach określonych 

w art. 22a ustawy- PZP, zobowiązany jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty, 

o których mowa w pkt 7.3. ppkt 1), 2) i 4). 

4) W przypadku powoływania się przez Wykonawcę na wiedzę i doświadczenie podmiotów trzecich przy 

wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, podmiot z którego potencjału 

Wykonawca korzysta, musi uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotowego zamówienia. 

5) Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia nastąpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - PZP, w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym, niż wymagany niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

6) W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, to: 

a) zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego; 

b) żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia na podstawie art. 24 ustawy - PZP; 

c) każdy z Wykonawców powinien złożyć dokumenty w zakresie potwierdzenia niepodlegania 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – PZP, o których mowa w punkcie 7.3. ppkt 4) 

i 5). 

 

9.  Forma składanych dokumentów 

1) Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 

Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy – PZP oraz dotyczące podwykonawców 

składane są w oryginale. 

2) Dokumenty inne, niż oświadczenia, o których mowa w pkt 1), są składane w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie 

pisemnej lub w formie elektronicznej.  

3) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 
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4) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów 

innych, niż oświadczenia, jeżeli złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości do co jej 

prawdziwości.  

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

10. Informacje o sposobie porozumiewania si ę Zamawiaj ącego  z Wykonawcami oraz przekazywania o świadcze ń 

lub dokumentów, a tak że wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania si ę z Wykonawcami. 

1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, zgodnie 

z wyborem Zamawiającego, pisemnie lub drogą elektroniczną. 

2) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3) Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Pani Marta Wcisło. 

11. Termin zwi ązania ofert ą 

1) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. 

2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

12. Opis sposobu przygotowywania ofert 

12.1. Wymagania podstawowe 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione 

do zaciągania zobowiązań przez Wykonawcę. 

2) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie 

czytelnego zapisu o treści pieczątki zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby oraz 

numer NIP. 

3) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem 

treści art. 93 ust. 4 ustawy – PZP. 

4) Podstawą opracowania oferty jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

12.2. Forma oferty 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej.  

2) Całość oferty (tj. oferta w rozumieniu § 66 ust. 1 Kodeksu cywilnego) powinna być złożona w formie 

uniemożliwiającej jej odczytanie przed terminem otwarcia. 

3) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie 

treści, muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 

4) Zalecane jest, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach, poczynając od nr 1, 

umieszczonego na pierwszej stronie oferty. 

12.3. Treść oferty 

1) Treść oferty – oświadczenie woli Wykonawcy zgodne z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia – zawiera oferowaną cenę łączną w PLN (wraz z podatkiem VAT), podaną osobno dla 

każdego składowiska oraz wypełnioną Tabelę Kalkulacji Ceny Oferty. Oferta ta winna być sporządzona 

według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2) Na podstawie art. 26 ust.  2f ustawy – PZP, Wykonawca składa wraz z ofertą: 

a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
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b) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie 

żądanym przez Zamawiającego, 

c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), 

o ile ofertę składa pełnomocnik wraz z dokumentami potwierdzającymi, że pełnomocnictwa 

udzieliła osoba uprawniona do reprezentacji Wykonawcy (Wykonawców), 

d) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 8 pkt 1), jeżeli Wykonawca polega na 

zdolnościach podmiotu trzeciego.  

3) Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami winna być podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy. 

 

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o., ul. 

Kotlarska 42; 50-151 Wrocław- Sekretariat, w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia 10.04.2017 do godz. 10.00 

2) Wykonawca powinien tak zabezpieczyć ofertę, aby nie można było zapoznać się z jej treścią przed 

terminem otwarcia, np. w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce), 

opisanej w następujący sposób:  

Dolno śląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o. 

Oferta na: „Wywóz odcieków ze zbiorników na odcieki zlokalizow anych na terenie składowisk 

odpadów innych ni ż niebezpieczne i oboj ętne, przeznaczonych  

do rekultywacji w o śmiu lokalizacjach w województwie dolno śląskim”  

3) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o., ul. 

Kotlarska 42; 50-151 Wrocław – pomieszczenie narad: 

w dniu 10.04.2017 o godz. 10.15 

 

14. Opis sposobu obliczenia ceny 

1) Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

należy podać dla każdego składowiska oddzielnie, zgodnie z Tabelą Kalkulacji Cen Oferty, 

zamieszczoną w pkt 3) poniżej. 

2) Każda z cen podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym jest ceną ryczałtową, tzn. jest stała i 

ostateczna, co zgodnie z art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, oznacza, że nie 

można żądać jej podwyższenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć 

rozmiarów lub kosztów prac.  

3) Ceny ryczałtowe zamieszczone w ofercie są cenami łącznymi; powinny obejmować wszystkie elementy 

wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zostać zebrane w postaci 

przedstawionej niżej Tabeli Kalkulacji Cen Oferty: 
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Lp. 

Wywóz wód odciekowych 

Cena 
jednostkowa 

zł/m3 
[z podatkiem VAT] 

Średnia 
miesięczna 

ilość [m3/m-c] 

Okres trwania 
umowy [m-c] 

Cena całkowita 
zł 

[z podatkiem VAT] 

1 2 3 4 5 6 

1. Składowisko w Golędzinowie …………..  100 8,5 (kolumna 3 x 4 x 5) 

2. Składowisko w Łuczynie …………..  200 8,5 (kolumna 3 x 4 x 5) 

3. Składowisko w Grabownie 
Wielkim 

…………..  100 8,5 (kolumna 3 x 4 x 5) 

4. Składowisko w Skotnikach …………..  25 8,5 (kolumna 3 x 4 x 5) 

5. Składowisko w Mienicach …………..  200 8,5 (kolumna 3 x 4 x 5) 

6. Składowisko w Chocianowcu …………..  25 8,5 (kolumna 3 x 4 x 5) 

7. Składowisko w Karłowcu …………..  300 8,5 (kolumna 3 x 4 x 5) 

8. Składowisko w Stojanowie …………..  30 8,5 (kolumna 3 x 4 x 5) 

 

4) Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia lub wyjaśnienia, Wykonawca winien mieć pełną świadomość, że cena ryczałtowa dotyczy 

kompletnych usług, zakończonych całkowicie pod każdym względem. Przyjmuje się, że Wykonawca jest 

w pełni świadom wszystkich wymagań i zobowiązań, wyrażonych bezpośrednio, czy też sugerowanych, 

objętych każdą częścią niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i że stosownie do nich 

oferuje cenę/ceny. 

15. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący b ędzie si ę kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znac zenia 

tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował  wyłącznie kryterium ceny.  

2) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. 

3) 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. 

4) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że złożone zostały oferty o takiej samej 

cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym 

przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą 

zaoferować cen wyższych, niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

16. Informacje o formalno ściach, jakie powinny zosta ć dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy  w 

sprawie zamówienia publicznego 

1) Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawca zostanie zaproszony do siedziby Zamawiającego 

celem podpisania umowy. 
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2) Wykonawca, pod rygorem stwierdzenia uchylania się od podpisania umowy, najpóźniej w dniu jej 

podpisania dostarczy dokument lub dokumenty potwierdzające uprawnienie składających podpis pod 

umową do występowania w imieniu Wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczenia woli. 

3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

17. Wymagania dotycz ące zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy 

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostan ą wprowadzone do tre ści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego 

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

zamówienia publicznego stanowią część III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2) Zamawiający, działając na podstawie art. 144 ustawy – PZP, dopuszcza możliwość dokonania zmian 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących 

przypadkach: 

a) w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie jest możliwe wykonanie usług w 

terminach określonych przez Zamawiającego. Przez przyczyny niezależne od Wykonawcy, o 

których mowa w zdaniu poprzedzającym należy przede wszystkim rozumieć wystąpienie nagłych 

i nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych oraz działanie siły wyższej (klęski żywiołowe, 

zdarzenia losowe, katastrofy, strajki itp.), 

b) w przypadku pojawienia się na rynku nowszej technologii wykonania usługi lub pojawienia się 

materiałów lub urządzeń nowszej generacji lub rozwiązań innowacyjnych pozwalających na 

zmniejszenie kosztów realizacji przedmiotu umowy, kosztów eksploatacji, a także w przypadku 

pojawienia się rozwiązań proekologicznych, jak i umożliwiających uzyskanie lepszej jakości 

usługi,  

c) w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych, ze względu na zmiany powszechnie obowiązującego prawa,  

d) w przypadku zmian w rozwiązaniach technicznych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością 

zwiększenia bezpieczeństwa  realizacji usługi lub usprawnienia procesu obsługi,  

e) w przypadku zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia warunkami archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności zaleganiem na 

obszarze składowisk niewypałów i niewybuchów oraz ujawnieniem istnienia na nich stanowisk 

archeologicznych,  

f) w przypadku wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle realizowanymi przez inne podmioty 

świadczeniami; w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych, 

pozwalających na uniknięcie lub usunięcie kolizji, 

g) w zakresie wynagrodzenia - w przypadku, gdy nastąpi zmiana obowiązującej stawki VAT,  
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h) w przypadku zmian, będących następstwem zawieszenia wykonywania funkcji Zarządzającego 

danym składowiskiem przez Zamawiającego lub zaprzestania przez Zamawiającego pełnienia 

takiej funkcji,  

i) w przypadku zmniejszenia- z przyczyn o obiektywnym charakterze-.zakresu świadczenia  

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługuj ących Wykonawcy w toku post ępowania o udzielenie 

zamówienia. 

1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 

interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 

2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5) 

ustawy- PZP. 

3) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a)  określenia warunków udziału w postępowaniu,  

b)  wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

c)  odrzucenia oferty odwołującego,  

d)  opisu przedmiotu zamówienia,  

e)  wyboru najkorzystniejszej oferty.  

4) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. 

5) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci 

papierowej albo elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

6) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 

do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

7) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 

czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie 

na podstawie pkt  3). 

8) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo 

dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w 

ustawie – PZP dla tej czynności. 

9) Wobec czynności, o których mowa w pkt 8), nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt 3). 

10) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 

ust. 5 zdanie drugie ustawy - PZP, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 
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11) W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może – za wyjątkiem przewidzianym w 

ustawie- PZP – zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku 

lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. 

12) Szczegółowe zasady dotyczące środków ochrony prawnej określa Dział VI ustawy - PZP – Środki 

ochrony prawnej. 

20. Wykaz zał ączników do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

 Załącznikami do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są: 

1) Załącznik nr 1– wzór Formularza Oferty z załącznikiem do oferty, a będącym treścią oferty – 

Tabela Kalkulacji Ceny Oferty.*) 

2) Załącznik nr 2 – Wzór oświadczeń*). 

3) Załącznik nr 3 oraz 3a- Wzór informacji o grupie kapitałowej*).  

4) Załącznik nr 4 – wzór protokołu wykonania usług 

5) Wyniki badań wód odciekowych 

 
*) Wzory mają charakter przykładowy, a Wykonawca nie jest zobowiązany do ich stosowania. Mają one ułatwić złożenie oferty. Zamawiający 

dopuszcza inne wzory, jednak winny one zawierać wszystkie istotne postanowienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
W przedstawionych wzorach wymagana treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest zawarta. 

 
 



Załącznik nr 1 – Przykładowy wzór Formularza Oferty. 

 1 

OFERTA 

dla zamówienia na usługę pn.: 

„Wywóz odcieków ze zbiorników na odcieki zlokalizowanych na terenie składowisk odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne, przeznaczonych do rekultywacji w ośmiu lokalizacjach w województwie dolnośląskim” 

 

1. ZAMAWIAJ ĄCY: 

Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o. 

ul. Kotlarska 42 

50-151 Wrocław 

2. WYKONAWCA* 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: 

............................................................................................... 

Adres*: .................................................................................. 

NIP*: …………………………………................……………………………… 

Adres e-mail Wykonawcy, na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję: 

……………………………………… 

*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące pełnomocnika Wykonawcy 

3. OFERTA 

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: „Wywóz odcieków ze 

zbiorników na odcieki zlokalizowanych na terenie składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i 

obojętne, przeznaczonych do rekultywacji w ośmiu lokalizacjach w województwie dolnośląskim”, 

oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia oraz gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie 

z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wyjaśnień do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia oraz jej zmian. 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do 

zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. Oferowana cena/oferowane ceny (łącznie z podatkiem VAT) obejmuje realizację całości niniejszego 

zamówienia, obliczona/obliczone została/ły zgodnie z treścią pkt 14 Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia – Opis sposobu obliczenia ceny/cen, co potwierdza Tabela kalkulacji ceny/cen oferty, 

będąca treścią oferty iu wynosi/wynoszą: 

�� * = …………………………………………………………… zł ……………………………………………….. 

(słownie:……………………………………………………………………………………………………………………) 

* należy podać każdą cenę osobno, dla wybranej lokalizacji, wpisując nazwę miejscowości po literach „zł”. 

4. Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający tytułem 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

5. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert. 
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6. Wykonawca wskazuje, że wykonanie następujących części zamówienia, zamierza powierzyć 

podwykonawcom*: ……………………………………………………………………………………………. 

………………………..………………………………………………………………………………………… 
            * - wypełnić, jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

71*. Informujemy Zamawiającego, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 

72*. Informujemy Zamawiającego, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego i wskazuję, jak niżej: 

1)  nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania: ………………………………………………………, 

2)  wartość bez kwoty podatku: ………………………………………………………. 

 

*UWAGA: treść pkt 7 realizuje wymóg informacyjny, wynikający z przepisu art. 91 ust. 3a ustawy – PZP. Jeżeli wybór oferty nie b ędzie prowadził  

do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego, to Wykonawca przekre śla pkt 7 2, czyli informację o możliwości powstania obowiązku 

podatkowego. W przeciwnym przypadku Wykonawca wypełnia pkt 7 2, czyli informację o możliwości powstania obowiązku podatkowego i 

przekre śla pkt 7 1. 

 

 

4. PODPIS(Y): 

 

 

 

(miejsce, data)  (podpis przedstawiciela upoważnionego 

do reprezentacji Wykonawcy) 
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Tabela Kalkulacji Ceny Oferty: 

 

 

Lp. 

Wywóz wód odciekowych 

Cena 
jednostkowa 

zł/m3 
[z podatkiem VAT] 

Średnia 
miesięczna 

ilość [m3/m-c] 

Okres trwania 
umowy [m-c] 

Cena całkowita 
zł 

[z podatkiem VAT] 

1 2 3 4 5 6 

1. Składowisko w Golędzinowie …………..  100 8,5 (kolumna 3 x 4 x 5) 

2. Składowisko w Łuczynie …………..  200 8,5 (kolumna 3 x 4 x 5) 

3. Składowisko w Grabownie 
Wielkim 

…………..  100 8,5 (kolumna 3 x 4 x 5) 

4. Składowisko w Skotnikach …………..  25 8,5 (kolumna 3 x 4 x 5) 

5. Składowisko w Mienicach …………..  200 8,5 (kolumna 3 x 4 x 5) 

6. Składowisko w Chocianowcu …………..  25 8,5 (kolumna 3 x 4 x 5) 

7. Składowisko w Karłowcu …………..  300 8,5 (kolumna 3 x 4 x 5) 

8. Składowisko w Stojanowie …………..  30 8,5 (kolumna 3 x 4 x 5) 

 

 

 

 

 

 

PODPIS(Y): 

 

(miejsce, data)  (podpis przedstawiciela upoważnionego 

do reprezentacji Wykonawcy) 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 – Wzór oświadczeń 

 

WYKONAWCA 

Nazwa i siedziba Wykonawcy (w przypadku oferty wspólnej podać Wykonawców, składających ofertę wspólną oraz 

Pełnomocnika): 

............................................................................................... 

Adres: ..................................................................................... 

NIP: …………………………………................……………………………… 

Adres e-mail, na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję:  .............................................................. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.: „Wywóz odcieków ze zbiorników na odcieki 

zlokalizowanych na terenie składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, przeznaczonych do rekultywacji w ośmiu 

lokalizacjach w województwie dolnośląskim” oświadczam/my, że: 

 

1. spełniam/my warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  -Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), tj. spełniam/my warunki, dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia; 

2.  brak jest wobec mnie/nas podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo 

 zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164). 

 
 
 

(miejsce, data)  (podpis przedstawiciela upoważnionego  
do reprezentacji Wykonawcy) 

 

 

Informacja dla Wykonawcy: 

Oświadczenie musi być podpisane przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Załącznik nr 3 oraz 3a- Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej. 

 

WYKONAWCA 

Nazwa i siedziba Wykonawcy (w przypadku oferty wspólnej podać Wykonawców składających ofertę wspólną oraz Pełnomocnika): 

............................................................................................... 

Adres: ..................................................................................... 

NIP: …………………………………................……………………………… 

Adres  e-mail, na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję ............................................ 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PRZYNALE ŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy - PZP 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.: „Wywóz odcieków ze zbiorników na odcieki 

zlokalizowanych na terenie składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, przeznaczonych do rekultywacji w ośmiu 

lokalizacjach w województwie dolnośląskim”, działając na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy - PZP informuj ę, że nie nale żę do tej 

samej grupy kapitałowej  w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 

331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ww. ustawy. 

 

 

 
(miejsce, data)  (podpis przedstawiciela upoważnionego 

do reprezentacji Wykonawcy) 

 

 

 

Informacje dla Wykonawcy: 

1. Oświadczenie musi być podpisane przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy. 

2. Wykonawca, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy- PZP, dostarcza powyższe oświadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ww. ustawy. 

 

 

 



Załącznik nr 3 oraz 3a- Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej 

 

 

WYKONAWCA 

Nazwa i siedziba Wykonawcy (w przypadku oferty wspólnej podać Wykonawców składających ofertę wspólną oraz 

Pełnomocnika): 

............................................................................................... 

Adres: ..................................................................................... 

NIP: …………………………………................……………………………… 

Adres e-mail, na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję: ............................................................................ 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALE ŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy - PZP 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.: „Wywóz odcieków ze zbiorników na odcieki 

zlokalizowanych na terenie składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, przeznaczonych do rekultywacji w ośmiu 

lokalizacjach w województwie dolnośląskim”, działając na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy – PZP, informuj ę, że należę do tej 

samej grupy kapitałowej  w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, 

poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ww. ustawy oraz przedkładam listę podmiotów należących do tej 

samej grupy kapitałowej: 

 

LISTA PODMIOTÓW NALE ŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(miejsce, data)  (podpis przedstawiciela upoważnionego 

do reprezentacji Wykonawcy) 

 

 

Informacje dla Wykonawcy: 

1. Oświadczenie i lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej musi być podpisane przez osobę lub osoby upełnomocnione 

do reprezentowania Wykonawcy. 

2. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. Wykonawca, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy- PZP, dostarcza powyższe oświadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na 

stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ww. ustawy. 

 

 

 



Załącznik nr 4 - wzór protokołu wykonania usług 

 

 

 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUG Z DNIA…… 
 

(uprawniający do wystawienia faktury za zrealizowane usługi) 
 
1. Zakres wykonanych usług na składowisku zgodnie z przewidzianym zakresem rzeczowym Zamówienia, w miesiącu 

_________________: 
 

 
 

Lp. Wywóz wód odciekowych Ilość wywiezionych 
odcieków [m3] 

1. Składowisko w  …………….  
 
 

2. Załączniki: 

(do niniejszego Protokołu odbioru usług należy dołączyć pisemne potwierdzenie zagospodarowania odcieków, w szczególności 

wystawione przez oczyszczalnię/zlewnię potwierdzenie ilości odebranych odcieków). 


