
 

 
 

Zamawiający: 
Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa  

EKOSYSTEM Sp. z o.o. 
ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław 

 

 
 

L.dz. AXXZ.MC.18611/12/2016/W Wrocław, dnia 02.12.2016 r. 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA 

 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie przetargu na: 

 
 

KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ 
EKSPLOATACYJNĄ INSTALACJI 
ODGAZOWANIA SKŁADOWISKA 

ODPADÓW KOMUNALNYCH „MAŚLICE” 
PRZY UL. KOZIEJ WE WROCŁAWIU  

 
 
 
 
 

 
Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:  

1. Formularz oferty wraz z załącznikami  

2. Projekt umowy 

3. Wzór gwarancji  

4. Instrukcja obsługi sterowania instalacji do pozyskiwania biogazu z wysypiska Maślice –za-
łącznik nr 1 

5. Instrukcja obsługi stacji zbiorczej biogazu KNZ 30 – załącznik nr 2 

6. Dokumentacja techniczno-ruchowa obsługi stacji ssawy gazowej i automatyki KNA1 z po-
chodnią PG 300 do spalania biogazu wysypiskowego – załącznik nr 3 
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 
 
Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o.,  
ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, 
tel. 071 75-86-900, fax 071 75-86-922,  
www.ekosystem.wroc.pl,  
e-mail: zamowienia@ekosystem.wroc.pl, 
godziny pracy: 730 -1530 od poniedziałku do piątku. 
 

II. Tryb udzielenia zamówienia 
 
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu zgodnie z art. 701 i 703 - 705 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.).  
 
2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy 

PZP. 
 
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 
 
4. Zamawiający zastrzega, że ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą być zmienione lub 

odwołane. 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia  
 
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa eksploatacyjna instalacji odgazowa-

nia składowiska odpadów komunalnych „Maślice” przy ul. Koziej we Wrocławiu. 
 
2. Zakres zamówienia obejmuje: 

1) pomiar ilości i jakości biogazu w kontenerowej stacji zbiorczej biogazu (w tym pomiar stę-
żenia CH4, CO2, ciśnienia i przepływu), wraz z regulacją zaworów i optymalizacją parame-
trów biogazu w każdej studni odgazowującej, jeden raz na miesiąc, 

2) obsługę eksploatacyjną kontenera ssawy gazowej, analizatora i automatyki, 
3) obchód instalacji wraz z oceną stanu technicznego oraz pisemne raportowanie na bieżąco 

zauważonych usterek, awarii, 
4) prowadzenie na bieżąco dziennika eksploatacji instalacji, 
5) sporządzanie sprawozdań z monitoringu biogazu na składowisku, spełniającego wymogi 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk od-
padów (Dz. U. poz. 523), 

6) całodobową gotowość do: 
a) podjęcia niezbędnych działań związanych z wymianą zużytych, uszkodzonych elementów 

instalacji, 
b) usunięcia awarii, usterek instalacji w przypadku nagłych zdarzeń losowych, zagrażają-

cych życiu i zdrowiu ludzi oraz mogących mieć negatywne oddziaływanie na środowisko 
naturalne, 

c) wymiany zużytych, uszkodzonych elementów instalacji w ciągu 96 godzin od chwili zgło-
szenia, 

7) przyjęcie zgłoszenia o awarii, usterce instalacji (telefonicznie, e-mail, faxem) od Zamawia-
jącego, działającego za pośrednictwem  Ekosystem Sp. z o.o., lub wskazanych przez niego 
osób. W przypadku awarii, usterki Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia i rozpo-
znania sytuacji awaryjnej w ciągu 12 godzin od chwili zgłoszenia lub stwierdzenia przez 
Wykonawcę, usunięcia awarii, usterki w ciągu 72 godzin od chwili zgłoszenia lub stwierdze-
nia przez Wykonawcę, 

8) odnowienie farbą odporną na działanie warunków atmosferycznych istniejących oznaczeń 
na wszystkich głowicach studni odgazowujących, 

9) wymianę wykonanych z PE kołnierzy mocujących zawory regulacyjne w stacji zbiorczej bio-
gazu na kołnierze wykonane ze stali, 
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10) oznakowanie wszystkich głowic studni odgazowujących stosowanymi do tego celu nalep-
kami informującymi o strefie zagrożenia wybuchem. 

 
3. Charakterystyka składowiska odpadów komunalnych „Maślice”: 

3.1. Nieczynne, zrekultywowane i wyposażone w instalację odgazowania składowisko od-
padów komunalnych „Maślice” (zwane dalej składowiskiem) jest zlokalizowane przy 
ul. Koziej we Wrocławiu, na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 
21/1, 22/1, 23/1, 25/1, 27/1, AM 1 i nr 1/1, 2/1, 2/2, 4/1, 5/1, 5/2, AM 4, obręb 
Maślice.  

3.2. Składowisko stanowi własność Gminy Wrocław. 
3.3. Składowisko posiada dostęp do energii elektrycznej, wody (przydatnej wyłącznie do 

celów sanitarnych) oraz bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne. 
3.4. Teren składowiska objęty jest całodobową ochroną, świadczoną przez firmę ochroniar-

ską działającą na zlecenie Zamawiającego. 
 
4. Czas trwania zamówienia: 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r., w tym:  

a) pkt 2.8) – do dnia 30 czerwca 2017 r., 
b) pkt 2.9) – do dnia 31 marca 2017 r., 
c) pkt 2.10) – do dnia 31marca 2017 r. 

 
5. Szczegółowe zasady realizacji zamówienia określa: 

a) Instrukcja obsługi sterowania instalacji do pozyskiwania biogazu z wysypiska „Maślice” – 
załącznik nr 1, 

b) Instrukcja obsługi stacji zbiorczej biogazu KNZ 30 – załącznik nr 2, 
c) Dokumentacja techniczno-ruchowa obsługi stacji ssawy gazowej i automatyki KNA1 z po-

chodnią PG 300 do spalania biogazu wysypiskowego – załącznik nr 3. 
 
6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych 

w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.  
 
7. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

90.53.00.00-1 – eksploatacja składowisk odpadów. 
 
 
IV. Warunki udziału w postępowaniu 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1.1. nie podlegają wykluczeniu;  
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowej. 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okre-
sowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu skła-
dania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co 
najmniej jedno zamówienie trwające minimum 12 miesięcy na kwotę nie mniejszą niż 
50 000 zł brutto, polegające na: 
a) rekultywacji składowisk,  
lub 
b) monitoringu składowisk, 
lub 
c) eksploatacji urządzeń odgazowujących składowiska odpadów. 
 

2. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiada-
jąca osobowości prawnej albo podmioty te występujące wspólnie. 

 
 
V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 
 
1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 

- zgodnie z załącznikiem nr I do Formularza oferty. Informacje zawarte w oświadczeniu 
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będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu.  

 
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, 

o którym mowa w pkt 1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamó-
wienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak 
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warun-
ków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 

 
3. Do oferty należy dołączyć również następujące oświadczenia i dokumenty:  

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospo-
darczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

b) wykaz usług potwierdzający spełnianie warunku uczestnictwa określonego w rozdz. IV pkt 
1.2, sporządzonego wg załącznika II wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wy-
konania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,  

c) dowody określające czy usługi podane w załączniku nr II zostały wykonane lub są wy-
konywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych doku-
mentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wy-
konywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert, 

d) zakres części zamówienia powierzonych podwykonawcom wg załącznika nr III (jeżeli 
dotyczy), 

e) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo re-
prezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy). 

 
4. Jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego przebiegu postępowania, Zamawiający może na 

każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 
ww. oświadczeń lub dokumentów, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że 
złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 
dokumentów. 

 
5. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 1, oświadczeń lub doku-

mentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw 
do wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawie-
nia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy 
podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 
6. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wykluczy:  

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wy-
kazał braku podstaw wykluczenia;  

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, 

art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1137) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),  

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,  

c) skarbowe,  
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);  
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3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce ko-
mandytowej lub komandytowoakcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za prze-
stępstwo, o którym mowa w pkt 2;  

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzyw-
nami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowa-
dził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, 
spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te infor-
macje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;  

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podej-
mowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiają-
cego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia;  

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia 
lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, 
o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu 
takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępo-
waniu;  

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłóce-
nie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Za-
mawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;  

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiega-
nia się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1541);  

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiega-
nia się o zamówienia publiczne. 

 
7. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt 6.2. i 6.3. oraz 6.5.-6.9., może 

przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania 
jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestęp-
stwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę 
lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z or-
ganami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadro-
wych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. 

 
8. W przypadku, gdy Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wy-

konawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 10, Wykonawca 
nie będzie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie pkt 6.2. i 6.3. oraz 6.5.-6.9. 
Powyższe nie dotyczy sytuacji, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, 
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz 
nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

 
 
VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób upraw-
nionych do porozumiewania się z Wykonawcami 

 
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wyko-

nawcy mogą przekazywać pisemnie lub faksem. Oferty, umowy oraz oświadczenia i doku-
menty wymienione w rozdz. V mogą mieć wyłącznie formę pisemną.  
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2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się nume-
rem sprawy określonym w SIWZ.  

 
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

pisemnie winny być składane na adres:  
Ekosystem Sp. z o.o.,  

ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, 
fax 71/ 75-86-922, 

z dopiskiem „Zamówienia Publiczne”. 
 
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
 
5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyja-
śnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. 
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa po-
wyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo po-
zostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie interne-
towej, na której udostępniono SIWZ. 

 
6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o któ-

rym mowa w pkt 5.  
 
7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpo-

wiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadcze-
nie Zamawiającego.  

 
8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.  
 
9. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  

Monika Cander, pokój 131, tel. 71 75-86-909. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że niedopuszczalny jest jakikolwiek inny kontakt - 
zarówno z Zamawiającym, jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wyko-
nawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie 
będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt tele-
foniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.  

 
 
VII. Wymagania dotyczące wadium 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 200,00 zł (słownie: dwa ty-

siące dwieście złotych) przed upływem terminu składania ofert.  
 

2. Wadium może być wniesione w:  
1) pieniądzu;  
2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredyto-

wej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  
3) gwarancjach bankowych;  
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Ekosystem 
Sp. z o.o. w PKO BP S.A.:  
- dla Wykonawców krajowych 85 1020 5226 0000 6502 0440 6468,  
- dla Wykonawców zagranicznych PL 85 1020 5226 0000 6502 0440 6468 BPKOPLPW, 
w terminie zapewniającym jego wpływ na rachunek bankowy do upływu terminu składania 
ofert. 
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4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych 
na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 3, przed upływem terminu 
składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin skła-
dania ofert).  

 
5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:  

1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do 
oferty;  

2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego 
kopia w ofercie.  

 
6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie 

zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do 
wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium jeżeli uczestnik przetargu, mimo wyboru 
jego oferty, uchyla się od zawarcia umowy, której ważność zależy od spełnienia szczegól-
nych wymagań przewidzianych w ustawie. 

 
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy, zostanie 

odrzucona.  
 
 
VIII. Termin związania ofertą 
 
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą roz-

poczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
 
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia 

umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego. 
 
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty 

wadium.  
 
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłuże-

niem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wa-
dium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą 
dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wa-
dium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana 
jako najkorzystniejsza. 

IX. Opis sposobu przygotowywania ofert 
 
1. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 

trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowa-
nia Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie 
oferty.  

 
2. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii doku-

mentów przez osobę(y) niewymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii po-
świadczonej notarialnie.  

 
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
 
4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 

propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 
przez danego Wykonawcę.  

 
5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  
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6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 
7. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, 

a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, 
zszyta, uniemożliwiając jej samoistną dekompletację) oraz zawierała spis treści.  

 
8. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie powinny być parafowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.  
 
9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować  

w następujący sposób: „Oferta w postępowaniu na kompleksową obsługę eksploa-
tacyjną instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych „Maślice” 
przy ul. Koziej we Wrocławiu” oraz opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.  

 
10. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są 

jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowią-
cych tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.), jeśli Wyko-
nawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jedno-
cześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

 
11. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były 

przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów 
oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsię-
biorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie 
niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.  

 
12. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, będzie traktowane jako bezskuteczne 
i skutkować będzie, zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 r. (sygn. III CZP 
74/05), ich odtajnieniem.  

 
13. 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. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być 
złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio ozna-
kowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwie-
raniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności proce-
dury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.  

14. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z postępo-
wania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad, jak wpro-
wadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane 
w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności, po potwierdzeniu poprawności po-
stępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywa-
nych nie będą otwierane.  

 
15. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, zostanie odrzucona. Wszelkie nie-

jasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy wyjaśnić z Zamawiającym 
przed terminem składania ofert, w trybie przewidzianym w rozdz. VI.  

 
 
X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kazimierza Michalczyka 23 we 

Wrocławiu – sekretariat I piętro, do dnia 09.12.2016 r. do godziny 1030 i zaadresować 
zgodnie z opisem przedstawionym w rozdz. IX. 
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2. 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. 

 
3. Oferta złożona po terminie wskazanym w pkt 1 zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy.  
 
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kazimierza Michalczyka 23 we 

Wrocławiu – sekretariat I piętro, w dniu 09.12.2016 r. o godzinie 1100. 
 
5. Otwarcie ofert jest jawne.  
 
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawar-
tych w ofertach. 

 

XI. Opis sposobu obliczania ceny 
 
1. Wykonawca poda w Formularzu oferty cenę ofertową brutto, która jest sumą ceny oferto-

wej netto i wyliczonego należnego podatku VAT. 
 
2. Cena ofertowa netto zostanie określona na podstawie iloczynu ryczałtowej ceny jednostko-

wej netto za obsługę eksploatacyjną instalacji odgazowania za okres 1 miesiąca i okresu 
realizacji zadania oraz powiększona o kwotę przewidzianą na na-prawy i zakup materiałów.  

 
3. Zamawiający w ciągu całego okresu trwania zamówienia planuje przeznaczyć na wykonanie 

napraw i wymianę zużytych i/lub uszkodzonych elementów instalacji przy wykorzystaniu 
zakupionych materiałów kwotę maksymalnie 10 000,00 zł netto. Wydatkowanie powyższej 
kwoty nie jest obligatoryjne. 

 
4. Ryczałtowa cena jednostkowa netto za obsługę eksploatacyjną instalacji odgazowania za 

okres 1 miesiąca powinna uwzględniać wszystkie czynności wymienione w pkt 2 w części 
III. 

 
5. Wszystkie ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po prze-

cinku. Zamawiający nie określa zasad, według których należy zaokrąglać ceny. 
 
6. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Cena 

określona przez Wykonawcę nie będzie podlegać negocjacji.  
 
7. Podatek VAT należy naliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towa-

rów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.). 
 

XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 
1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród nieodrzuconych ofert, na podsta-

wie jedynego kryterium ceny.  

2. Najwyższą ilość, tj. 10 punktów otrzyma oferta, w której zaproponowano najniższą cenę 
ofertową brutto.  

3. Pozostałe oferty otrzymują punkty obliczone na podstawie wzoru: 

PC(i) = Cmin x 10 / C(i) 
gdzie: 
i – numer ocenianej oferty, 

PC(i) – liczba punktów przyznanych w kryterium Cena ofercie „i”, obliczona z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku, 

Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert, 
C(i) – cena brutto oferty „i”. 
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XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 
1. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.  

 
2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy 

zobowiązany jest do dostarczenia: 
1) dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (zgodnie 

z § 4 projektu umowy), potwierdzonego przez upoważnionego przedstawiciela Wyko-
nawcy „za zgodność z oryginałem”, 

2) umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie (w przypadku skła-
dania oferty wspólnej), potwierdzonej przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
„za zgodność z oryginałem”, 

3) dokumentu potwierdzający wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wy-
konania umowy na zasadach określonych w SIWZ. 

 
3. Postanowienia ustalone w projekcie umowy nie podlegają negocjacjom.  
 
4. 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 chyba, że 
zachodzą następujące przesłanki: 
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przezna-

czyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do 
ceny najkorzystniejszej oferty. 

 
 
XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabez-

pieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 10% 
ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 

 
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku na-

stępujących formach:  
a) pieniądzu;  
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredyto-

wej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  
c) gwarancjach bankowych;  
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Ekosystem Sp. 
z o.o. w PKO BP S.A. nr konta: 
- dla Wykonawców krajowych 85 1020 5226 0000 6502 0440 6468,  
- dla Wykonawców zagranicznych PL 85 1020 5226 0000 6502 0440 6468 BPKOPLPW. 

 
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa je na 

oprocentowanym rachunku bankowym.  
 
5. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że 

bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 
30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiają-
cego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń wyko-
nawcy i bez dochodzenia, czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.  
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6. W przypadku, gdy zabezpieczenie będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawia-
jący zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.  

 


