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Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. 

 ul. Krakowska 85 32-065 Krzeszowice 

Tel. : +48 12 282 15 12, +48 12 282 13 20 

email: sekretariat@wikkrzeszowice.pl 

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 

 

 

 

w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu ofertowego na „Odbiór i 

zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych dla Wodociągi i Kanalizacja 

Krzeszowice Sp. z o. o. w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.” o wartości zamówienia 

mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy 

pzp¹ w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp.  

Postępowanie jest prowadzone, bez zastosowania ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r., 

zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (tzw. zamówienie sektorowe) 

 

 

Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych dla Wodociągi i Kanalizacja 

Krzeszowice Sp. z o. o. w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. 

 

znak sprawy:   16/TO/2022 

 

 

 

 

 

 

 

         Specyfikację zatwierdzam: 

               9.11.2022 r.  

 

             Prezes Zarządu 

Henryk Skotniczny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹ - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), zwana dalej Pzp 
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SWZ zawiera: 

Część I Instrukcja dla wykonawców wraz z załącznikami 

Część II Wzory załączników i charakterystyka osadów 

Część III Projekt umowy 

 

 

 

Część I -  Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami 

 

Spis treści 

Rozdział 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia. 

Rozdział 3. Kod CPV i Opis przedmiotu zamówienia. 

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia. 

Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełnienia tych warunków. 

Rozdział 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami. 

Rozdział 8. Wymagania dotyczące wadium. 

Rozdział 9. Termin związania ofertą. 

Rozdział 10. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

Rozdział 12. Opis sposobu obliczenia ceny. 

Rozdział 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

Rozdział 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Rozdział 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Rozdział 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na takich warunkach. 

Rozdział 17.  Klauzula informacyjna w związku  z art. 13 RODO związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

Rozdział 18. Oświadczenie Zamawiającego. 

 

Część I 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

 

Rozdział 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

 

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o., ul. Krakowska 85, 32-065 Krzeszowice  

Tel.: +48 12 282 15 12, +48 12 282 13 20  

email: sekretariat@wikkrzeszowice.pl 

strona internetowa: https://wikkrzeszowice.pl/ 

NIP: 676-10-15-716, REGON 350789290, KRS 0000135010   
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Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia. 

 

2.1 Postępowanie prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, 

usługi i roboty budowlane w Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. (zwany dalej 

w skrócie „Regulaminem”) w trybie przetargu ofertowego, w związku z ustawowym 

wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Regulamin dostępny jest 

na stronie internetowej https://bip.malopolska.pl/wikkrzeszowice/.    

2.2 Specyfikacja warunków zamówienia (zwana dalej w skrócie ”swz”) stanowi, wraz z 

załącznikami kompletny dokument, który obowiązuje Wykonawcę i Zamawiającego 

podczas całego prowadzenia postępowania.  

2.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszą swz zastosowanie mają właściwe przepisy 

określone w Regulaminie oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

 

Rozdział 3.  Kod CPV i Opis przedmiotu zamówienia. 

 

3.1 Kody CPV:  

 

90.51.36.00-2 Usługi usuwania osadów,  

90.51.37.00-3 Usługi transportu osadów,   

90.51.38.00-4 Usługi obróbki osadów,   

90.51.39.00-5 Usługi likwidacji osadów. 

 

 

3.2 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze transportem Wykonawcy 

i zagospodarowanie przez Wykonawcę ustabilizowanego osadu ściekowego z terenu 

Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Krzeszowicach, ul. Stanisława Czycza 2,  zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia     14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 699, 

1250, 1726),   oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Osad 

stanowi odpad o kodzie 19 08 05.   

Przewidywana ilość osadu:  2800 Mg/rok.  

Zamawiający zastrzega, że podana ilość osadów ściekowych jest ilością szacunkową, 

została podana w celu sporządzenia oferty i ich ilość może ulec zmianie. Faktyczna ilość 

osadów ściekowych może się nie pokrywać z podanymi przez Zamawiającego. Podaną 

ilość osadów ściekowych należy traktować orientacyjnie i Wykonawcy nie przysługuje 

prawo odszkodowania za nieosiągnięcie wskazanych ilości. Z tytułu zmniejszenia ilości 

wywożonego odpadu Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów. 

W przypadku większej ilości odpadu niż została podana – Wykonawca zobowiązuje się do 

jego odbioru. Wyżej przedstawiona ilość osadów ściekowych jest uzależniona od ilości 

i jakości dopływających do oczyszczalni ścieków surowych. 

Po załadunku osadu na środek transportu Wykonawca usługi staje się posiadaczem osadu.  

3.3 Odbiór i zagospodarowanie osadu będzie odbywało się partiami w regularnych  okresach 

czasu w ilości od 150-400 Mg, po uzgodnieniu terminu i ilości z Zamawiającym 

telefonicznie  lub drogą elektroniczną.  

3.4 Wywóz jednej partii osadu nie powinien trwać dłużej niż 7 dni roboczych.  

3.5 Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane z uwzględnieniem wszystkich kosztów 

i nakładów niezbędnych dla realizacji przedmiotu zamówienia. 

3.6 Charakterystyka odpadów przeznaczonych do zagospodarowania: Osad wytworzony 

w Centralnej Oczyszczalni Ścieków ma postać ziemistą lub mazistą o uwodnieniu 14-21% 

s.m. Ustabilizowane komunalne osady ściekowe przekazywane Wykonawcy usługi mogą 

podlegać wapnowaniu. Charakterystykę właściwości fizycznych, chemicznych oraz 

bakteriologicznych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych stanowi załącznik  



  

 4 

nr 5 do swz. 

3.7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji przetargowej 

i wzorze umowy stanowiącej załącznik do swz. 

 

Wymagania dodatkowe:  

a. Na zapytania złożone do treści swz, Zamawiający  udzieli wyjaśnień niezwłocznie, 

jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych – pod warunkiem, że zapytanie 

wpłynęło do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie tre-

ści swz nie wpłynie w terminie, o którym mowa powyżej Zamawiający nie ma obo-

wiązku udzielania wyjaśnień swz oraz obowiązku przedłużenia terminu składania 

ofert.  

b. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią swz, a treścią wyjaśnienia za obowiązu-

jącą należy przyjąć treść wyjaśnienia.  

c. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść swz.  

Uwaga! Wyjaśnienia treści oraz zmiany/modyfikacje swz będą wyłącznie publikowane 

na stronie internetowej prowadzonego postępowania i nie będą indywidualnie przesyła-

ne do Wykonawców.  

 

 
 

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia. 

 

4.1 Okres obowiązywania umowy – 12 miesięcy: od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 

2023r. 

 

Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełnienia tych warunków. 

 

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wyklucze-

niu na podstawie § 15 Regulaminu. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza 

się Wykonawcę, który: 

a) wyrządził szkodę Zamawiającemu na skutek niewykonania lub nienależytego 
wykonania zamówienia, 
b) złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego 
postępowania, 

c) nie wniósł wadium, w sytuacji gdy było wymagane, w tym również na przedłużony 
okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą, 
d) w stosunku do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono,  
z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 
e) nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 

5.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu określone w § 16 Regulaminu i dotyczące: 

a) uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  

          Wykonawca spełni warunki, jeżeli wykaże, że posiada: 

• aktualną decyzję zezwalającą na zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 05; 
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• wpis do rejestru Bazy Danych o Odpadach (BDO) jako transportujący odpady o 

kodzie 190805.  

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Wykonawca spełni warunki, jeżeli oświadczy , że: 

• nie zalega  z należnościami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz 

Urzędu Skarbowego.  

c) zdolności technicznej lub zawodowej  

Wykonawca spełni warunki, jeżeli: 

• oświadczy, że dysponuje technologią zagospodarowania osadów i sprzętem do 

transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami o transporcie odpadów. Sprzęt 

winien być sprawny techniczne i winien zapewnić pełne bezpieczeństwo; 

• przedstawi opis sposobu zagospodarowania osadu ściekowego np. na podstawie 

procesu technologicznego 

• wykaże, że w ciągu ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co 

najmniej 2 usługi polegające na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 19 

08 05, w ilości co najmniej  2500 Mg na rok, każda; 

 

• posiada dokumenty potwierdzające, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na minimum 1.000.000,00 zł. (słownie: jeden  milion zł); 

• wykaże się zyskiem z działalności podstawowej  w ostatnich 2 latach - (lata 2020 

i 2021). poprzedzających złożenie oferty – np. rachunek zysków i strat, 

sprawozdanie finansowe, PIT 

 

5.3 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada   

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy ma negatywny wpływ na 

realizację zamówienia. 

5.4 Zamawiający zastrzega osobiste wykonanie przez Wykonawcę kluczowej części 

zamówienia tj. zagospodarowanie ustabilizowanego osadu ściekowego.  

5.5 Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części  Zamówienia  polegającej na 

odbiorze i  transporcie podwykonawcom pod warunkiem pisemnego zgłoszenia 

podwykonawcy i zaakceptowania go przez Zamawiającego. W przypadku zatrudnienia 

Podwykonawców, Wykonawca obowiązany jest wskazać na druku oferty część 

zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom.  

5.6 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku    

Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. W przypadku 

wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, będą 

oni przed zawarciem umowy, a najpóźniej w dniu jej zawarcia zobowiązani przedłożyć 

Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych podmiotów (w formie oryginału lub 

kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) – w której m.in. 

wskażą lidera uprawnionego do kontaktu z Zamawiającym i do działania w ramach 

przedmiotu umowy w imieniu i na rzecz pozostałych Wykonawców a także w sposób 

jednoznaczny określą sposób płatności poprzez wskazanie rachunku bankowego lidera a 

także przedłożyć pełnomocnictwo dla lidera do podpisania umowy i działania w ramach 

jej Wykonywania w imieniu pozostałych Wykonawców. 

 

 

Rozdział 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu  
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6. Każdy Wykonawca biorący udział w postępowaniu składa: 

6.1 Formularz ofertowy (Załącznik nr 1) 

6.2 Oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia, zasadami na jakich jest  ono 

prowadzone oraz treścią „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty 

budowlane w Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o.” (Załącznik nr 1)  

6.3 Oświadczenie o zapoznaniu się z „Zasadami Zatrudniania Firm Zewnętrznych na Terenie 

Spółki z o.o. Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice w Zakresie Stosowania Przepisów 

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego oraz Ochrony 

Środowiska (Załącznik nr 1)  – Zasady Zatrudniania (…) są dostępne na stronie 

internetowej https://bip.malopolska.pl/wikkrzeszowice/ w zakładce regulaminy. 

6.4 Kserokopię aktualnej decyzji na  zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 08 05 

6.5 Wpis do BDO lub oświadczenie o wpisie do BDO jako przetwarzający i/lub  

transportujący  odpady o kodzie 19 08 05.  

6.6 Kserokopię wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności 

gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą 

złożenia oferty. 

6.7 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i 

odpowiednim potencjale technicznym i zasobach ludzkich (załącznik nr2) 

6.8 Oświadczenie o posiadaniu wszystkich wymaganych prawem decyzji uprawniających do 

prowadzenie przedmiotowej działalności; (załącznik nr2) 

6.9 Oświadczenie o  niezaleganiu z należnościami wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych ( Załącznik  nr 2.);  

6.10 Wykaz  wykonanych usług (załącznik nr 3) 

6.11 Referencje lub zaświadczenie potwierdzające wykonanie w ciągu ostatnich dwóch lat, a 

jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy – w tym okresie  co najmniej 2 

usługach polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 19 08 05 w 

ilości co najmniej 2500 Mg na rok, każda.  

6.12 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 4) 

6.13 Dokumenty potwierdzające, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimum 

1.000.000,00 zł. (słownie: jeden  milion zł). 

6.14 Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów Zamawiający wezwie 

Wykonawcę do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu 

albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania 

6.15 Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą 

wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego 

podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

6.16 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, 

o których mowa w pkt 5.6. niniejszej swz składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 

Wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

6.17 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu (w tym do podpisania oferty) oraz zawarcia umowy 

o zamówienie publiczne. Korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem. 

 

Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 

 

https://bip.malopolska.pl/wikkrzeszowice/
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7.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający i Wykonawcy będą    

        porozumiewać się na piśmie. 

7.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenia, wnioski,  

zawiadomienia  oraz informacje, Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, drogą 

elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów 

wymienionych w pkt 6.2-6.3, 6.7- 6.10, 6.12  swz (również w przypadku ich złożenia w 

wyniku wezwania) dla których przewidziano tylko formę pisemną. 

7.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i  

informacje  drogą elektroniczną, każda ze stron potwierdza fakt ich otrzymania. 

 

Rozdział 8. Wymagania dotyczące wadium. 

 

8.1 Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium 

 

 

 

Rozdział 9. Termin związania ofertą. 

 

9.1 Wykonawca związany jest ofertą przez 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. 

do dnia 21.01.2023 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w 

którym upływa termin składania ofert. 

9.2 W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą, o którym mowa w pkt 9.1, Zamawiający przed upływem terminu 

związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.  

9.3 Zamawiający informuje o uprawnieniu do unieważnienia postępowania bez wyboru oferty 

w sytuacjach przewidzianych w Regulaminie, w szczególności w sytuacji w której cena 

najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

 

Rozdział 10. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

 

10.1 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert 

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do 

prawidłowego przygotowania oferty. Wymaga się, aby Wykonawca zapoznał się z swz  

i złożył ofertę zgodnie z jej wymaganiami.   

Wykonawca powinien wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości przed złożeniem 

oferty.  

10.2 Wykonawcy składają ofertę (formularz oferty - załącznik nr 1) zgodnie z wymogami 

określonymi w swz. 

10.3 Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub 

inną trwałą i czytelną techniką. 

10.4 Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz  

z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. 

10.5 Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy 

na zewnątrz i  zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty lub 

przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do reprezentowania firmy. 

10.6 Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez 

wykonawcę za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem 

dokonuje odpowiednio wykonawca,  

10.7 Zaleca się aby zapisane strony całej oferty były ponumerowane, a całość wraz z 
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załącznikami zszyta trwale. 

10.8 Wszystkie poprawki (również przy użyciu korektora) muszą być parafowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

10.9  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

10.10 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

10.11 Strony oferty, na których znajdują się informacje zastrzeżone, należy wskazać 

w osobnym dokumencie, który powinien znajdować się na samym początku złożonej 

oferty. 

10.12 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

10.13 Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 

zgodnie z zapisami pkt a. „wymagania dodatkowe” rozdziału 3 swz. 

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści swz wpłynie po upływie terminu lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek 

bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie swz. 

          Zapytania należy przesyłać na adres mailowy sekretariat@wikkrzeszowice.pl. lub 

pocztą. 

10.16. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia nie prowadzącej 

do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na 

wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert 

i informuje o tym Wykonawców poprzez  strony internetowe. 

10.17. Zamawiający jednokrotnie wzywa Wykonawcę, którego oferta jest najkorzystniejsza 

do uzupełnienia w określonym przez Zamawiającego terminie, w przypadku gdy 

Wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw albo 

złożył ww. dokumenty z błędami. 

10.18  Osobami do kontaktu w sprawach technicznych są::  

           Wojciech Walczowski, Natalia Seręga, nr tel. 12 282 04 82 

10.19  Oferta powinna zawierać cenę netto, brutto oraz wartość VAT za odbiór 

i zagospodarowanie osadu całości zamówienia oraz cenę jednostkową za 1Mg -

bez załadunku (załadunek po stronie Zamawiającego) oraz opis sposobu jego 

zagospodarowania. 

 Oferta powinna;   

•  być opatrzona pieczątką firmową. 

•  posiadać datę sporządzenia. 

•  być podpisana  przez Wykonawcę. 

•  posiadać pełnomocnictwo do reprezentowania firmy (jeżeli dotyczy). 

•  zawierać kserokopię wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia 

z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż 

sześć miesięcy przed datą złożenia oferty,  

• zawierać wpis do BDO lub  oświadczenie o posiadanym wpisie do BDO 

• zawierać kserokopię aktualnej decyzji na  zagospodarowanie odpadu o kodzie 

19 08 05,  

• zawierać załącznik nr 1 do oferty - formularz oferty. 

• zawierać załącznik nr 2 do oferty -  oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu. 

• zawierać załącznik nr 3 do oferty -  wykazu wykonanych usług  

• zawierać załącznik nr 4 do oferty  oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw 

do wykluczenia 

• zawierać referencje/ zaświadczenie o wykonaniu co najmniej 2 usług 

polegających na odbiorze i zagospodarowaniu osadu ściekowego o kodzie 19 08 

05, w ilości co najmniej  2500 Mg na rok, każda. w ciągu ostatnich dwóch lat 
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przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy- w tym okresie, wraz z informacją o ilości odebranego odpadu oraz nazwą 

podmiotu od którego ten odpad został odebrany 

• zawierać opis sposobu zagospodarowania osadu ściekowego, zgodny 

z przepisami. 

• zawierać dokumenty potwierdzające ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na  minimum 1.000.000,00 zł. (słownie: jeden  milion zł). 

• zawierać dokumenty potwierdzające zysk z działalności podstawowej  w ostatnich 

2 latach poprzedzających złożenie oferty (lata 2020 i 2021r).  

10.21 Zaleca się wykorzystanie formularzy/wzorów załączników przekazanych przez  

Zamawiającego. 

10.22  Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod 

 warunkiem, że będą identyczne co do treści z formularzami/wzorami załączników. 

10.23 Oferty Wykonawców, którzy dołączą załączniki o innej treści niż określone w swz 

zostaną odrzucone. 

 

  

Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

 

11.1 Ofertę należy złożyć w zamkniętej zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce)  

w Sekretariacie Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. ul. Krakowska 85  

32-065 Krzeszowice - do dnia 23.11.2022 r, do godz. 10:00 lub przesłać przesyłką 

pocztową, kurierską z potwierdzeniem doręczenia. Kopertę (paczkę) należy opisać  

następująco: 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy:   ……………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………. 

 

 

Inwestor 

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. ul. Krakowska 85 32-065 Krzeszowice.  

OFERTA na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych w 

okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.” 

Nie otwierać przed  23.11.2022 r, do godz. 10:15 

 

 

 

11.2 Oferty złożone po terminie będą odrzucone. 

11.3 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 

wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy 

kurierską. 

11.4 Wykonawca otrzyma na żądanie potwierdzenie złożenia oferty i zostanie 

poinformowany pod jakim numerem została zarejestrowana jego oferta. 

11.5 Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia 

do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie 

o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. 

11.6  Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, 

jak składana oferta tj. w zamkniętej kopercie z napisem „ZMIANA” i z powołaniem się 
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na numer, pod którym została zarejestrowana oferta. 

11.7 Koperty z napisem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, 

który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian 

zostaną dołączone do oferty. 

11.8 Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się 

z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad 

jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.  

11.9 Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.11.2022 r. po godz. 10:15, w sali konferencyjnej  

w siedzibie Zamawiającego. 

11.10 Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

11.11  Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronach internetowych 

https://bip.malopolska.pl/wikkrzeszowice/ i www.wikkrzeszowice.pl informacje 

dotyczące ;                             

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

            b) ceny osadu zawartej w ofertach. 

11.12 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień  

dotyczących  treści złożonych ofert. 

 

Rozdział 12. Opis sposobu obliczenia ceny. 

 

12.1 Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie jej w Formularzu 

ofertowym sporządzonym wg. załącznika nr 1.  

12.2 Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty i nakłady związane 

z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, swz i opisem 

przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy. 

12.2 Zamawiający z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia, dopuszcza podanie cen 

jednostkowych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku - wg zasady – poniżej 5 

należy końcówkę pominąć, powyżej lub równe 5 należy zaokrąglić w górę. 

12.3  Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

 

 

Rozdział 13. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

13.1  Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Za-

mawiającego w trakcie prowadzenia postepowania. 

13.2 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich 

znaczeniami: 

a. Cena ofertowa - 100% 

    Ocena punktowa kryterium cena ofertowa dokonana zostanie zgodnie z formułą: 

                       Cn 

  Pc = ---------x 100 % ,  gdzie 1% = 1pkt 

              Cb 

       Pc – punkty dla badanej oferty w kryterium cena; 

Cn – cena najniższa w zbiorze ofert; 

Cb – cena badanej (rozpatrywanej) oferty. 

        Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania tego kryterium tj. oferta 

z najniższą (najtańszą) ceną - otrzyma maksymalną ilość punktów przypisaną w tym 

kryterium, czyli 100 pkt i zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

        Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. 

        Najdroższa oferta uzyska najmniejszą ilość punktów. 

13.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 

przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i 
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informacji.  

13.4 Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym 

w dokumentach zamówienia. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem 

najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała 

najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 

pisemnej zgody na wybór jego oferty.  

13.5 W przypadku braku zgody, o której mowa wyżej, Zamawiający zwraca się o wyrażenie 

takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba 

że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.  

 

Rozdział 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

14.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim   

wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako 

najkorzystniejsza w zakresie podanych kryteriów wyboru. 

14.2 Zamawiający powiadomi pocztą elektroniczną o wynikach postępowania wszystkich 

Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści informację o rozstrzygnięciu 

przetargu na stronach internetowych Zamawiającego. 

14.3 Językiem kontaktowym jest język polski. Wszelka korespondencja, wyjaśnienia i 

kontakty między Zamawiającym, a Wykonawcą, aż do zakończenia realizacji 

zamówienia odbywać się będą w języku polskim. 

14.4 Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych  

polskich. 

14.5 Wybranemu w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawcy Zamawiający 

wskaże termin i miejsce podpisania umowy. 

14.6 Zawarcie umowy nastąpi wg. wzoru Zamawiającego, załączonego do swz. 

14.7 W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego 

badania i oceny. 

 

Rozdział 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

15.1 Nie dotyczy 

 

Rozdział 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo 

wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w 

sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 

 

16.1 Warunki wprowadzania zmian do treści umowy zostały określone we wzorze umowy. 

16.2 Wzór umowy znajduje się w części III i jest załącznikiem do swz. 

 

 

Rozdział 17. Klauzula informacyjna w związku  z art. 13 RODO związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, dalej „RODO”, 

informuje się, że: 
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1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice 

Spółka z o.o.; 

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka  

z o.o. jest Agata Majeran, kontakt: abi@wikkrzeszowice.pl, 12 282 15 12 wew. 524; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzo-

nym w trybie przetargu ofertowego odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby 

lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o 

art.18 oraz art. 74  ustawy Pzp”; 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób gwaran-

tujący jego nienaruszalność; 

5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczą-

cych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7. posiada Pani/Pan: 

−   na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana; 

−   na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

−   na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 

ust. 2 RODO; 

−    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

nie przysługuje Pani/Panu 

−   w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

−   prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

−   na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 

ust. 1 lit. c RODO. 

 

Rozdział 18 Oświadczenie Zamawiającego 

Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 

ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 893) 

 

 

Część II - Wzory załączników i charakterystyka osadów 

 

1. Załącznik nr 1 do oferty - wzór formularza oferty. 

2. Załącznik nr 2 do oferty - wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu. 

3.  Załącznik nr 3 do oferty - wzór wykazu wykonanych usług  

4. Załącznik nr 4 do oferty - wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do 

wykluczenia 

5. Załącznik nr 5 - charakterystyka osadów ściekowych wytwarzanych w Centralnej 

Oczyszczalni Ścieków w Krzeszowicach 
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Załącznik nr 1 do oferty – Wzór Formularza Oferty 

 

 

Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie pn. 

„Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych dla Wodociągi i Kanalizacja 

Krzeszowice Sp. z o. o. w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.” 

 znak sprawy: 16/TO/2022 
 

 

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu ofertowym ogłoszonym przez Zamawiającego 

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. ul. Krakowska 85 32-065 Krzeszowice  na 

zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych dla Wodociągi i 

Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o. o. w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.” 
 

 

1. WYKONAWCA 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

 

L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów), NIP, REGON, 

email, telefon 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

2. OSOBA UPRAWNIONA DO PODPISANIA OFERTY: 

Imię i nazwisko  

Adres 
 

 

Nr telefonu 
 

 

Adres e-mail 
 

 

 

3. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam (y), że: 

składam niniejszą ofertę i oferuję: 

 
Cena netto za 1Mg osadu 

01.01.2023r.-31.12.2023 r.  

Szacunkowe 

zapotrzebowanie 

na odbiór i 

zagospodarowanie 

osadu (Mg) 

Cena netto  

kolumna 1 x 

kolumna 2  

VAT – 23% Cena brutto *  

Kolumna 3 + 

kolumna 4  

1 2 3 4 5 

 2 800    

 
*Cenę oferty stanowi wartość brutto z tabeli. 

 

Cena oferty: …………………………………. zł  
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(słownie: ………………………………………………………………………………) 

 

W cenie zawarto wszystkie koszty składające się na przedmiot zamówienia. 
 

 

 

 

4. Oświadczam, że :  

a) zapoznałem się z treścią SWZ, jej modyfikacji oraz odpowiedzi na zapytania (jeśli miały miejsce) i 

nie wnoszę do niej  zastrzeżeń oraz zdobyłem wszelkie informacje potrzebne do właściwego 

opracowania oferty oraz do należytego wykonania przedmiotu zamówienia,  

b) zapoznałem/liśmy się z treścią „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usług i roboty 

budowlane w Spółce z o.o. Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice.”. (dalej: Regulamin). 

c) uważam/y  się za związanego złożoną ofertą do dnia 21.01.2023r.  

d) wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany i w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do 

podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego, 

e) nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w niniejszym 

postępowaniu. 

f)  zapoznałem się z „Zasadami Zatrudniania Firm Zewnętrznych na Terenie Spółki z o.o. Wodociągi 

i Kanalizacja Krzeszowice W Zakresie Stosowania Przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, 

Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego oraz Ochrony Środowiska  

 

 

5. Oświadczam, że wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnice 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z 

niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:* 

 Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji: Liczba stron 

1.   

2.   

Wyjaśniam, że podstawą dokonanego zastrzeżenia jest (podać uzasadnienie) : 

………….………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………. 

*jeśli Wykonawca nie zastrzega dokumentów wpisuje „nie dotyczy” 

 

 

 

 

6. Oświadczam, że następujące części zamówienia powierzę (ymy) do wykonania podwykonawcom:*  

Lp. Rodzaj robót Nazwa Podwykonawcy (jeśli jest 

znana) 

1.  

 

 

2.  

 

 

*jeśli Wykonawca nie powierza części zamówienia podwykonawcy wpisuje „nie dotyczy” 

 

 

 

 

Data: ……………….....................................                 …........................................................... 

                                     Pieczęć oraz podpis   

                  przedstawiciela wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do oferty – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu  

 

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu ofertowym ogłoszonym przez Zamawiającego 

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. ul. Krakowska 85 32-065 Krzeszowice na 

zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych dla Wodociągi i 

Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o. o. w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.” 

 znak sprawy: 16/TO/2022 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i dysponowaniu odpowiednim 

potencjałem technicznym i zasobami ludzkimi 

 

Nazwa Wykonawcy.......................................................................... 

Adres Wykonawcy........................................................................... 

 

Oświadczam, że ubiegając się o przedmiotowe zamówienie spełniamy warunki określone w 

niniejszym postępowaniu w swz dotyczące: 

 

1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

oświadczam, że: 

a) nie zalegam z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wobec Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych oraz nie zalegam z opłacaniem podatków. 

2. zdolności technicznej lub zawodowej  

oświadczam, że; 

• wykonałem w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usług 

polegających  na odbiorze i zagospodarowaniu osadu ściekowego w ilości 

2500Mg/rok 

• dysponuję sprzętem do transportu odpadu oraz technologią i sprzętem 

do zagospodarowania odpadu wraz ze sposobem jego zagospodarowania 

• dysponuję odpowiednimi zasobami ludzkimi pozwalającymi na realizację 

przedmiotowego zadania zgodnie z wyznaczonym terminem 

•  posiadam wszystkie wymagane prawem decyzje uprawniające do prowadzenia 

przedmiotowej działalności 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd w zakresie przekazywanych informacji. 

 

• dołączyć dokument potwierdzający wykonanie w okresie ostatnich 2 lat przed upły-

wem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie, co najmniej 2 usług polegających  na odbiorze i zagospodarowaniu 

osadu ściekowego w ilości 2500Mg/rok, każda (referencje/ zaświadczenie) 

 

 

Data: ………………..................................... …........................................................... 

    (Pieczęć oraz podpis upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do oferty - wzór wykazu wykonanych usług 

 

 

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu ofertowym ogłoszonym przez Zamawiającego 

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. ul. Krakowska 85 32-065 Krzeszowice na 

zadanie pn. Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych dla Wodociągi i 

Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o. o. w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.  

znak sprawy: 16/TO/2022. 

 

 

 

 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 
 

 

Nazwa Wykonawcy.......................................................................... 

Adres Wykonawcy........................................................................... 

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
 

wykonałem w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, najmniej 2 usługi , polegającą na 

odbiorze i zagospodarowaniu osadu ściekowego o kodzie 19 08 05, w ilości co najmniej  

2500 Mg na rok, każda  
 

L.p. Ilość Mg/rok 

Data 

Wykonania 
Odbiorca (nazwa, adres, 

nr telefonu do kontaktu) 
Początek Zakończenie 

1.  

 

   

 

 

 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd w zakresie przekazywanych informacji. 

 

• Dołączyć referencje/zaświadczenie do wykonanych, wymienionych powyżej 

usług/i.  

 

 

 

 

 

Data: ………………..................................... …........................................................... 

       (Pieczęć oraz podpis upoważnionego 

       Przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do oferty– wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do 

wykluczenia  

 

 

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu ofertowym ogłoszonym przez Zamawiającego 

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. ul. Krakowska 85 32-065 Krzeszowice na 

zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych dla Wodociągi i 

Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o. o. w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.  

znak sprawy: 16/TO/2022 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 

Nazwa Wykonawcy.......................................................................... 

Adres Wykonawcy........................................................................... 

 

Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania 

o zamówienie publiczne na podstawie przesłanek określonych w specyfikacji warunków 

zamówienia. 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który: 

1) nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

2) wyrządził szkodę Zamawiającemu na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania 

zamówienia, 

3) złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania 

4) nie wniósł wadium, w sytuacji gdy było wymagane, w tym również na przedłużony okres 

związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą, 

5) w stosunku do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono,  

z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego. 

 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd w zakresie przekazywanych informacji. 

 

 

Miejsce/data: ……………….................              …........................................................... 

                                 Pieczęć oraz podpis   

                         przedstawiciela Wykonawcy 

 
 

 


