SPECYFIKACJA
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie:
Odbiór, transport oraz przetwarzanie odpadu o kodzie 19 08 05

ZATWIERDZAM

Bydgoszcz, dnia 28.05.2021r.
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SPECYFIKACJA WARUKÓW ZAMÓWIENIA
Odbiór, transport oraz przetwarzanie odpadu o kodzie 19 08 05
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z wewnętrzną procedurą zakupów dostaw i usług
1. ZAMAWIAJĄCY:
CH E MWIK S P. Z O .O .
UL. TORUŃSKA 324A, 85-880 BYDGOSZCZ
REGON: 341608654
NIP: 9532645251
e-mail: zamowienia@chemwik.pl
www.chemwik.pl

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport oraz przetworzenie odpadu o kodzie 19 08 05,
w ilości ok. 9000 Mg. Zamawiający nie dopuszcza odzysku odpadu w procesie R 10
(Obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu
środowiska), zgodnie z postanowieniami art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. 2021 poz.779 t. j. z dnia 27.04.2021r.)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do SWZ.
3. SPOSÓB PODANIA WARTOŚCI OFERTY.
3.1 Wykonawca przedstawi w ofercie wartość netto (bez podatku VAT) dla całego zadania
w Formularzu oferty (Załącznik nr 1) Wynagrodzenie za usługi objęte przedmiotem
umowy za 1 Mg, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Wartość ofertowa musi
zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wartość oferty musi być
wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
3.2 Wykonawca w ramach realizowanego zadania zapewni również wszystkie materiały
i akcesoria niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia.
3.3 Zamawiający zaznacza, że nie ponosi żadnego kosztu poza kosztem podanym w ofercie.
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TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

4.1 Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie: do 31.12.2021r.
4.2 Zamawiający przewiduje zmianę terminu zakończenia umowy i jej przedłużenie
maksymalnie o 6 miesięcy na tych samych warunkach, co skutkować będzie wzrostem
ilości wywiezionych osadów w wymiarze proporcjonalnym do poprzednich okresów,
w przypadku braku możliwości odbioru osadów pościekowych we własnym zakresie
z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
4.3 W przypadku naprawy Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów, która umożliwi
zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu
19 08 05) we własnym zakresie przez Zamawiającego, termin realizacji może ulec
skróceniu.
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TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni.
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WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie Zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
6.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. W szczególności Wykonawca
musi:
a) posiadać aktualne zezwolenia na przetwarzanie odpadu o kodzie 19 08 05, wydane
na podstawie ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2021 poz.779
t. j. z dnia 27.04.2021 r.) oraz zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych
i innych niż niebezpieczne przewidzianych do transportu.
b) być wpisany do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty
w opakowaniach i gospodarujących odpadami w zakresie transportu odpadów
o kodzie 19 08 05, prowadzonego przez Marszałka województwa, zgodnie
z ustawą o odpadach.
6.2 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz będą dysponować potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
6.3 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
6.4 Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie zamówienia
6.5 Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie na zasadzie „spełnia – nie spełnia”,
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w pkt. 7 Specyfikacji
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– „Wymagane dokumenty”. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie
wynikać, że w/w warunki zostały spełnione.
6.6 Niewykazanie przez Wykonawcę spełnienia chociażby jednego warunku skutkować
będzie wykluczeniem z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się
za odrzuconą.
6.7 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu

o udzielenie

zamówienia albo

do

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia - oryginał pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty. Wykonawcy
występujący wspólnie spełnią wymagania wymienione w pkt. 6.1÷6.4 SWZ. W celu ich
potwierdzenia udokumentują warunki określone w pkt. 7.1 łącznie, w pkt. 7.2 – 7.8 SWZ
oddzielnie dla każdego Wykonawcy. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by
prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie. Jeżeli oferta
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający przed zawarciem umowy może zażądać przedłożenia
umowy regulującej współpracę Wykonawców.
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WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

Do oferty (Załącznik nr 1) należy dołączyć:
7.1 Aktualne zezwolenia na przetwarzanie odpadu o kodzie 19 08 05 w ilości nie mniejszej
niż 15000 Mg/rok, wydane na podstawie ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.,
7.2 Potwierdzenie wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty
w opakowaniach i gospodarujących odpadami w zakresie transportu odpadu o kodzie
19 08 05, prowadzonego przez Marszałka województwa, zgodnie z ustawą o odpadach
z dnia 14 grudnia 2012 r.
7.3 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
7.4 Zaświadczenie

właściwego

naczelnika

urzędu

skarbowego

potwierdzającego,

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
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lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
7.5 Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem

zwolnienie,

odroczenie

lub

rozłożenie

na

zaległych

raty

płatności

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
7.6 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 wraz z dowodem opłacenia składek.
7.7 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz
niepodleganiu wykluczeniu (Załącznik nr 2)
7.8 Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt. 11.7
SWZ, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
7.9 Wykonawca

jest

zobowiązany

wskazać

w

ofercie

sposób

zagospodarowania

przedmiotowych osadów (kod procesu odzysku/przetwarzania odpadu).
7.10

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo, jeżeli w kraju miejscu
zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wymienionych wyżej, dokument zawierający
oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub notariuszem wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7.11

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język

polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
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KRYTERIA OCENY OFERT

8.1 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
Cena: 100%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
8.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wyboru najkorzystniejszej oferty, jeżeli
żadna z oferta nie będzie spełniała oczekiwań odnośnie wartości lub będzie niezgodna z
opisem przedmiotu zamówienia.
8.3 Jeżeli złożone zostaną oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców,
których oferty dotyczą, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wezwani
wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaproponować cen wyższych niż
zaoferowane w ofertach pierwotnych.
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MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

9.1 Oferty należy złożyć do dnia 11.06.2021 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Chemwik Sp.
z o.o. w Bydgoszczy, ul. Toruńska 324A, 85-880 Bydgoszcz, w zaklejonej kopercie
zawierającej informację o nadawcy (firma/nazwa lub imię i nazwisko wykonawcy oraz adres)
z opisem:
Odbiór, transport oraz przetwarzanie odpadu o kodzie 19 08 05
Nie otwierać przed 11.06.2021r. godz. 12:15
9.2 Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
9.3 W przypadku zmiany lub wycofania oferty – oświadczenie wykonawcy o wprowadzonych
zmianach lub wycofaniu oferty należy złożyć w kopercie:
1) Opisanej jak w pkt 9.1 SWZ;
2) Dodatkowo oznaczonej wyrazem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”;
3) W miejscu i terminie, o którym mowa w 9.1 SWZ
9.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.06.2021r. o godz. 12:15, w siedzibie Zamawiającego.
W ZWIĄZKU ZE STANEM ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO KTÓRY OBOWIĄZUJE
W

POLSCE

W

ZWIĄZKU

O BEZPIECZEŃSTWO

Z

PANDEMIĄ

PRACOWNIKÓW

SARS-CoV-2,

WYKONAWCÓW,

W

TROSCE

JAK I SAMYCH

PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO, OTWARCIE OFERT ODBĘDZIE SIĘ W
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WYZNACZONYM TERMINIE WYŁĄCZNIE W OBECNOŚCI PRACOWNIKÓW
ZAMAWIAJĄCEGO.
INFORMACJĘ DOTYCZĄCĄ ZŁOŻONEJ OFERTY, W TYM NAZWY I ADRESY
WYKONAWCÓW

ORAZ

CENY,

ZAMAWIAJĄCY

PRZEŚLE

WSZYSTKIM

WYKONAWCOM, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTĘ W POSTĘPOWANIU.
W

PRZYPADKU

ZAINTERESOWANYCH

NIEBIORĄCYCH

UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU, NA PISEMNY WNIOSEK STRONY.

10 INFORMACJE O

SPOSOBIE

POROZUMIEWANIA

SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO

Z WYKONAWCAMI
10.1

W niniejszym postępowaniu wnioski, zawiadomienia, wezwania, informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują: drogą elektroniczną (adres e-mail
Zamawiającego: zamowienia@chemwik.pl), z zastrzeżeniem pkt. 10.2

10.2

Forma pisemna zastrzeżona jest dla:

a) Złożenia oferty, dokumentów wymienionych w pkt. 7 oraz pełnomocnictw.
b) Zawiadomień, o których mowa w pkt. 11 oraz 12
10.3

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

W sprawach merytorycznych:
kierownik dz. ochrony środowiska tel. 882 143 694 e-mail: iso@chemwik.pl
W sprawach formalno – prawnych
Specjalista ds. zamówień tel. 664 033 474
e-mail: zamowienia@chemwik.pl
10.4

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie
terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu

składania wniosku. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże
Wykonawcom, którym przekazał SWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz
zamieści na stronie internetowej, na której zamieszczono SWZ.
10.5 Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.
Dokonaną

zmianę

SWZ

Zamawiający

przekaże

niezwłocznie

wszystkim
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wykonawcom, którym przekazano SWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na
której zamieszczono SWZ.
11 WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy:
11.1

nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 6
SWZ,

11.2

złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania,

11.3

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

11.4

zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 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

11.5

podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary

11.6

w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie
naruszyli obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie
wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych
środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne,
organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu
obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku
naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

11.7

należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U z 2018 poz. 798 t.j. z późn. zm.), złożyli
odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą
do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o
udzielenie zamówienia,
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– zawiadamiając o tym wykonawcę, który został wykluczony podając uzasadnienie
12 ODRZUCENIE OFERTY
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
12.1

jej treść nie odpowiada treści SWZ;

12.2

jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

12.3

zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

12.4

została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia

12.5

wykonawca nie potwierdzi, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego

12.6

jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty, podając uzasadnienie.
13 ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZLECENIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
13.1

O wynikach postępowania wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną poinformowani
drogą mailową

13.2

Z wybranym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania wykonawcą zostanie zawarta
umowa w terminie nie krótszym niż 7 dni od przekazania informacji o wynikach
postępowania, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

13.3

Niepodpisanie przez Wykonawcę umowy w tym terminie traktowane będzie jako
rezygnacja z wykonania zamówienia.

13.4

Wykonawca, najpóźniej w dniu zawarcia Umowy dostarczy Zamawiającemu:

a) kopię dokumentów, o których mowa w pkt. 7.1 i/lub 7.2 SWZ, potwierdzających
posiadanie przez Wykonawcę uprawnień określonych w pkt 6.1 SWZ, jeżeli przed
dniem zawarcia umowy kończy się czas obowiązywania dołączonych do oferty w/w
dokumentów,
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wykonał zobowiązań, o których
mowa w pkt 13.4, to Zamawiający uzna, że Wykonawca odmówił zawarcia umowy.
13.5

Wartości podane w Wykazie cen są wiążąca dla obu stron umowy do końca okresu
realizacji zamówienia, na który zawarto umowę i nie mogą ulec zmianie.
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego

13.6

etapie,

bez

podania

W

przyczyn.

przypadku

unieważnienia

postępowania

Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania
przed upływem terminu składania ofert,
b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu
składania ofert.
ISTOTNE

13.

DLA

WPROWADZONE

STRON
DO

POSTANOWIENIA,

TREŚCI

ZAWIERANEJ

KTÓRE
UMOWY

ZOSTANĄ
W

SPRAWIE

ZAMÓWIENIA.
13.1

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

13.2

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie niniejszego zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

14.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
b) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
c) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
d) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą odbywały się w pieniądzu
polskim. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
e) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
f) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
g) Postępowanie prowadzone jest zgodnie z wewnętrzną procedurą zakupów dostaw i
usług w której nie przewidziano odwołań. Rozstrzygnięcia zamawiającego w
postępowaniach o udzielenie zamówienia są ostateczne.

Wykaz załączników do SWZ:
1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy
3. Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia
4. Załącznik nr 4 - Wzór umowy
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Opracowała

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Akceptuję
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