Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
dla przetargu nieograniczonego na:
„Wybór Wykonawcy do odbioru, transportu i zagospodarowania odwodnionego mechanicznie osadu
i osadu wysuszonego o kodzie 19 08 05, wytworzonego w oczyszczalni ścieków w Kraśniku”
I.

ZAMAWIAJĄCY

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kraśniku
23-210 Kraśnik, ul. Graniczna 3A
tel. (81) 825 62 53, (81) 825 61 36, fax (81) 825 68 09 w. 111
NIP 715-020-02-47, REGON 730073641,
Bank PEKAO S.A. III O/Kraśnik Nr 92124024831111000033348379
www.kpwik.krasnik.pl e-mail: przetargi@kpwik.krasnik.pl
wpisana do KRS pod nr 206420 przez Sąd Rejonowy – Sąd Gospodarczy w Lublinie VI Wydział Krajowego
Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego: 20 983 000,00 zł
II.

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Kraśnickim
Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. (zwany w dalszej części niniejszej SIWZ
Regulaminem), stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 43/2014 Prezesa Zarządu Kraśnickiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kraśniku z dnia 6.11.2014 r.
Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) na podstawie art. 133 ust. 1 w związku
z art. 132 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 tej ustawy.
III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1. Odbiór, transport i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwianie ustabilizowanych
komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 (uwodnienie około 80 - 85 %) powstających
w oczyszczalni ścieków w Kraśniku, adres oczyszczalni: 23-210 Kraśnik ul. Graniczna 3A; w ilości ok.
2 400 Mg, zgodnie z zachowaniem wymogów określonych przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2018 poz. 21, z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 poz. 257) oraz
innych powiązanych aktów wykonawczych. Odzysk lub unieszkodliwianie osadów może odbywać
się metodami przewidzianymi w załączniku nr 1 i nr 2 do Ustawy o odpadach.
2. Odbiór (zakup), transport i zagospodarowanie wysuszonych ustabilizowanych komunalnych
osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 (uwodnienie około 10%) powstających w oczyszczalni
ścieków w Kraśniku, adres oczyszczalni: 23-210 Kraśnik ul. Graniczna 3A; w ilości ok. 250 Mg,
zgodnie z zachowaniem wymogów określonych przepisami Ustawy o odpadach, Rozporządzenia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zmówienia
[„Wybór Wykonawcy do odbioru, transportu i zagospodarowania odwodnionego mechanicznie osadu i osadu wysuszonego
o kodzie 19 08 05, wytworzonego w oczyszczalni ścieków w Kraśniku”]
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Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych oraz innych powiązanych aktów
wykonawczych. Odzysk lub unieszkodliwianie osadów może odbywać się metodami
przewidzianymi w załączniku nr 1 i nr 2 do Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Podstawowe parametry ustabilizowanego, odwodnionego komunalnego osadu ściekowego:
1) zawartość suchej masy – około 17,59 % s.m.
2) zawartość substancji organicznej – około 68 % s.m.
3) zawartość azotu ogólnego – około 4,8 % s.m.
4) zawartość fosforu ogólnego – około 2,35 % s.m.
Zamawiający będzie dostarczał wyłącznie własne osady ściekowe; w okresie zimowym przewidujemy
przewagę osadu odwodnionego, osad wysuszony przekazywany będzie w okresie letnim.
Zamawiający nie dopuszcza rolniczego wykorzystania osadów.
W związku z tym, że zakres zamówienia został określony szacunkowo na podstawie ilości osadów
wytworzonych w poprzednich latach, to rzeczywisty zakres zamówienia może ulec zmianie i będzie
określony na podstawie faktycznej ilości wywiezionego i zagospodarowanego osadu.
Za transport i zagospodarowanie osadów odebranych z oczyszczalni ścieków odpowiada Wykonawca.
Załadunek osadów (dwie opcje załadunku):
1. Opcja pierwsza:
Zamawiający dokona załadunku osadów własnym sprzętem i na swój koszt (ciągnik rolniczy
z ładowaczem czołowym), do wysokości burty przyczepy max 2,5 metra;
2. Opcja druga:
Wykonawca dokona załadunku osadów własnym sprzętem i na własny koszt.
Ważenie leży po stronie Zamawiającego, a w przypadku awarii wagi ilość odbieranych osadów ustali się na
podstawie średniej wagi odpadu odbieranego danym pojazdem.
Wykonawca odpowiada za utrzymanie czystości i stanu nawierzchni dróg zakładowych KPWiK Sp. z o.o.
podczas transportu osadów będących przedmiotem zamówienia, a przy załadunku własnym staraniem
Wykonawcy (opcja druga załadunku) odpowiada również za utrzymanie czystości i porządku w miejscu
załadunku osadów.
Osady winny być wywożone według potrzeb Zamawiającego, rozpoczęcie wywozu powinno nastąpić
w terminie 2 dni od dnia otrzymania zgłoszenia przesłanego przez Zamawiającego za pośrednictwem
poczty elektronicznej lub faxu. Zamawiający dokona zgłoszenia do odbioru osadu odwodnionego
po zgromadzeniu około 100 Mg tego osadu.
Odbiór osadów odbywać się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1300
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, do całkowitego opróżnienia wiaty magazynowej.
Potwierdzenie przyjęcia osadów ściekowych odbywać się będzie każdorazowo na podstawie „Karty
przekazania odpadu” potwierdzonej pod względem ilościowym przez Zamawiającego oraz przez
Wykonawcę, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wzorów
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów(Dz. U. z 2014r. poz. 1973).
Warunki wymagane od Wykonawcy:


Wykonawca musi posiadać aktualne decyzje na transport i odzysk lub unieszkodliwienie osadu
ściekowego o kodzie 19 08 05 zgodnie z Ustawą o odpadach;
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na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania aktualnych decyzji na transport i odzysk lub
unieszkodliwienie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 przez
cały okres obowiązywania umowy;



systematyczny odbiór i wywóz osadów również w okresie zimowym;



zgodnie z Ustawą o odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za zagospodarowanie
osadów ściekowych;



Zamawiający nie dopuszcza powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcy.
IV.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie obowiązywania umowy tj. przez 12 miesięcy
od dnia podpisania umowy.
V.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek ich posiadania – Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeżeli przedstawi dokument
zezwalający na prowadzenie działalności w zakresie transportu i odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów lub dokument równoważny potwierdzający, że Wykonawca posiada zezwolenie w zakresie
transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów oraz na podstawie oświadczenia złożonego przez
Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia;
3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie § 17 Regulaminu Udzielania Zamówień
w Kraśnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Zamawiający uzna za spełnione warunki określone w pkt 2 - 5 na podstawie oświadczenia złożonego przez
Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
VI.

WYKAZ WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1. Wykonawca ubiegający się o udzielnie zamówienia jest zobowiązany do złożenia:
1) formularza ofertowego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,
2) oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ,
3) parafowanego wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ,
4) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
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5) oryginału albo potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie transportu i odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach (z wyszczególnieniem kodu
ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych) wydane przez właściwy organ
(wojewoda, starosta) ustalony wg miejsca prowadzenia działalności w zakresie
wykorzystania odpadów; pozwolenie o którym mowa ma zapewnić odbiór przez okres
obowiązywania umowy ilości odpowiadającej co najmniej ilości osadów ściekowych,
na którą składana jest oferta.
UWAGA !
Wszystkie oświadczenia i dokumenty składane są przez Wykonawców pod rygorem art. 297 Kodeksu
karnego.
Zamawiający wymaga aby wszystkie dokumenty składane były w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność musi być sporządzone w sposób
umożliwiający identyfikację podpisu np. złożone wraz z imienną pieczątką lub czytelnie (z podaniem
imienia i nazwiska).
VII.

WADIUM

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
VIII.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
IX.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta musi być złożona w formie pisemnej.
2. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być ponumerowane oraz podpisane przez osobę
bądź osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy.
3. Wykonawca sporządza ofertę na formularzu oferty według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do
SIWZ.
4. Do oferty należy załączyć również dokumenty wskazane w pkt. VI SIWZ.
5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (w oryginale bądź kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez notariusza) winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych, załączonych do niej,
dokumentów.
6. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (lidera,
partnera wiodącego) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo do reprezentowania
podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia winno być podpisane
przez należycie umocowanych przedstawicieli wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia i załączone do oferty w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie
za zgodność z oryginałem.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zmówienia
[„Wybór Wykonawcy do odbioru, transportu i zagospodarowania odwodnionego mechanicznie osadu i osadu wysuszonego
o kodzie 19 08 05, wytworzonego w oczyszczalni ścieków w Kraśniku”]

4

7. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty kopie dokumentów, kopie te muszą być
potwierdzone za zgodność przez osobę bądź osoby uprawnione do podpisania oferty.
8. Wykonawca przygotowuje ofertę zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ. Niedopuszczalna jest
zmiana treści formularza oferty, oświadczeń Wykonawcy oraz wzoru umowy przekazanych przez
Zamawiającego jako załączniki do SIWZ.
9. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie
większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
10. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym
(długopisem lub nieścieralnym atramentem). Jeżeli do oferty dołączane są dokumenty w językach
obcych, należy załączyć dodatkowo ich tłumaczenia poświadczone za zgodność przez Wykonawcę.
11. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany (poprawki) muszą być parafowane przez
osobę podpisującą ofertę.
12. Oferta powinna być złożona w trwale zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego.
Na kopercie należy podać firmę i adres Wykonawcy oraz nazwę zamówienia: „Oferta - Wybór
Wykonawcy do odbioru, transportu i zagospodarowania odwodnionego mechanicznie osadu i osadu
wysuszonego o kodzie 19 08 05, wytworzonego w oczyszczalni ścieków w Kraśniku”.
13. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
14. Wykonawca ponosi we własnym zakresie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
X.

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ ORAZ POROZUMIEWANIA SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1. Oświadczenia i dokumenty oraz wszelkie informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują zgodnie
z wyborem Zamawiającego dokonywanym na bieżąco, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, dokumenty oraz informacje faksem lub
drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Adres na jaki należy kierować korespondencję do Zamawiającego:
KPWiK Sp. z o.o.
23-210 Kraśnik, ul. Graniczna 3A
tel. 81 825 68 09
fax: 48 81 825 68 09 wew. 111
e-mail: przetargi@kpwik.krasnik.pl
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie, faxem lub pocztą elektroniczną
o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień jeżeli wniosek
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 23.02.2018r.
5. Treść zapytań Wykonawców (bez ujawniania źródeł ) i odpowiedzi Zamawiającego będą zamieszczane
na stronie internetowej Zamawiającego: www.kpwik.krasnik.pl.
XI.

OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
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XII.

OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
XIII.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty, w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego z zaznaczeniem nazwy i adresu
Wykonawcy oraz dopiskiem: „Oferta - Wybór Wykonawcy do odbioru, transportu
i zagospodarowania odwodnionego mechanicznie osadu i osadu wysuszonego o kodzie 19 08 05,
wytworzonego w oczyszczalni ścieków w Kraśniku”, należy składać w siedzibie Zamawiającego
w Kraśniku, ul. Graniczna 3A w sekretariacie (II p. pok. nr 206) w terminie do dnia 02.03.2018r.
do godz. 1100 lub przesłać pocztą w powyższym terminie; w przypadku wysłania oferty pocztą za datę
złożenia oferty uznaje się dzień i godzinę dostarczenia koperty z ofertą do siedziby Zamawiającego.
2. Każda złożona lub przesłana oferta zostanie opatrzona datą i godziną jej złożenia oraz podpisem osoby
przyjmującej, a także liczbą dziennika, pod którą została zarejestrowana.
3. Wszelkie oferty wniesione po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02.03.2018r. o godz. 1115 w siedzibie Zamawiającego
w Kraśniku, ul. Graniczna 3A w sali konferencyjnej (I p.).
XIV.

KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

1. Cenę oferty należy podać w PLN, należy podać cenę netto i brutto za 1 Mg osadu ściekowego oraz
wartość netto i brutto oferty. W formularzu ofertowym należy wskazać powyższe wartości oddzielnie
dla osadu odwodnionego oraz oddzielnie dla osadu wysuszonego.
2. Cena powinna obejmować całość kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia w zakresie
określonym niniejszą SIWZ.
3. Oferta oceniana będzie na podstawie następujących kryteriów:
A. Kryterium ceny jaką Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić za odbiór osadu
odwodnionego – waga kryterium: 87%
Cno = Cmin/Cb x 100 x 0,87
gdzie:

Cmin – cena najniższa wśród złożonych ofert
Cb – cena badanej oferty
n – numer oferty
o – osad odwodniony
B. Kryterium ceny jaką Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić za odbiór osadu
wysuszonego – waga kryterium: 3%
Cnw = Cb/Cmax x 100 x 0,03
gdzie:

Cmax – cena najwyższa wśród złożonych ofert
Specyfikacja Istotnych Warunków Zmówienia
[„Wybór Wykonawcy do odbioru, transportu i zagospodarowania odwodnionego mechanicznie osadu i osadu wysuszonego
o kodzie 19 08 05, wytworzonego w oczyszczalni ścieków w Kraśniku”]

6

Cb – cena badanej oferty
n – numer oferty
w – osad wysuszony
C. Kryterium opcji załadunku osadów (Z)– waga kryterium: 10%
Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w następujący sposób:
Wykonawca, który zaoferuje pierwszą opcję załadunku osadów otrzyma Z = 0 punktów.
Wykonawca, który zaoferuje drugą opcję załadunku osadów otrzyma Z = 10 punktów.
gdzie:

Z – załadunek osadów
Za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów obliczoną na
podstawie następującego wzoru:
LPOn = Cno + Cnw +Z
gdzie:

LPO – liczba punktów ogółem

4.
5.
6.

7.
8.

Punkty w każdym z kryteriów zostaną obliczone z dokładnością do czterech miejsc
po przecinku.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma najwyższą liczbę punktów (punktacja
0-100 ; 100%=100pkt) i którego oferta spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszej SIWZ.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
złożonych ofert.
Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej nie będzie możliwy z uwagi na fakt, iż dwóch lub więcej
Wykonawców złożyło oferty, które otrzymały taką samą ilość punktów, Zamawiający wezwie
Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert cenowych w wyznaczonym przez niego terminie.
Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych wcześniej ofertach.
Jeżeli wybrany Wykonawca odmówi podpisania umowy Zamawiający może dokonać ponownego
wyboru oferty spośród nie odrzuconych ofert, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
XV.

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY

W związku z tym, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień
Publicznych, Wykonawcom nie przysługują żadne środki odwoławcze z niej wynikające.
XVI.

WYKLUCZENIE WYKONAWCY

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
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2.

3.

4.
5.

1) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę
nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie
naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie
jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
2) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
poprzez likwidację majątku upadłego;
3) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
4) w przypadku prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego:
a) osoby fizyczne będące wykonawcą,
b) wspólnika, jeżeli wykonawcą jest spółka jawna,
c) partnera lub członka zarządu, jeśli wykonawcą jest spółka partnerska,
d) komplementariusza, jeśli wykonawcą jest spółka komandytowa lub spółka komandytowoakcyjna,
e) urzędującego członka organu zarządzającego, jeśli Wykonawcą jest osoba prawna;
5) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
6) Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w dziale
V niniejszej SIWZ.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania
lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych
czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
2) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub wymaganych
dokumentów lub złożone dokumenty zawierają błędy albo w wyznaczonym terminie nie złożyli,
nie uzupełnili lub nie wyjaśnili tych dokumentów bądź nie odpowiedzieli na wezwanie
zamawiającego do uzupełnienia oferty w inny sposób;
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy w okresie
ostatnich 48 miesięcy przed wszczęciem postępowania, realizując zamówienia dla KPWiK, uzyskali
negatywną ocenę Dostawcy [Wykonawcy].
Wszystkim wykluczonym Wykonawcom przekazuje się równocześnie z wynikami postępowania
informacje o ich wykluczeniu faksem lub pocztą elektroniczną, a następnie listem.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
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XVII.

ODRZUCENIE OFERTY

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1. Jest niezgodna z Regulaminem,
2. Jej treść nie odpowiada treści SIWZ,
3. Została złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu o udzielnie
zamówienia,
4. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił dokumentów potwierdzających spełnienie
warunków udziału w postępowaniu,
5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
błędów w wyliczeniu ceny oferty,
6. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Równocześnie z wynikami postępowania Zamawiający informuje Wykonawcę, którego oferta została
odrzucona o odrzuceniu oferty podając przyczyny jej odrzucenia.
XVIII.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadkach gdy:
1) nie wpłynęła co najmniej jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu,
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie
zamówienia,
3) wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub realizacja
zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,
4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
2. Zamawiający może również unieważnić postępowanie z innych powodów niż wymienione w ust. 1.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
4. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia jednocześnie wszystkich Wykonawców,
którzy złożyli oferty.
XIX.

ZAWARCIE UMOWY

1. Z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa o treści
określonej w załączniku nr 3 (wzór umowy) do niniejszej SIWZ.
2. W razie potrzeby strony mogą wprowadzić do tekstu umowy zmiany redakcyjne nie zmieniające
przedmiotu i zakresu zamówienia ani warunków ofertowych (ceny, terminu wykonania zamówienia
ani terminu płatności),
3. Wprowadzane zmiany nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.
4. Zaproponowane przez Wykonawcę zmiany nie są wiążące dla Zamawiającego.
5. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu wskazanym przez Zamawiającego nie
później niż w terminie do 15 dni roboczych od daty zatwierdzenia protokołu z postępowania
o udzielenie niniejszego zamówienia, z uwzględnieniem terminu na złożenie przysługującego
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Wykonawcy zażalenia, chyba że jedna ze stron poda umotywowane przyczyny niedotrzymania tego
terminu lub wystąpi o jego przedłużenie.
6. Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem 7 dni:
a) jeżeli złożono tylko jedną ofertę,
b) w wyjątkowych sytuacjach, gdy jest to niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania
przedsiębiorstwa Zamawiającego, przy czym informacja ta musi być podana niezwłocznie
wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty.
XX.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sytuacjach nieopisanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają
zastosowanie przepisy Regulaminu oraz kodeksu cywilnego.
2. Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni na piśmie o wynikach postępowania,
a wybrany Wykonawca zostanie dodatkowo poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy.
XXI.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
3. Załącznik nr 3 - Wzór umowy.
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