
   S P E C Y F I K A C J A  

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dla zamówienia dla ustalonej wartości  powyżej 14 000 EURO

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego

(Dz. U. Z 2006 r Nr 164 poz.1163 z późn. zm.)

        na: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH 
z osiedli administrowanych przez G.Z.G.M. Poczesna z siedzibą w Hucie 

Starej “B”
wspólny słownik zamówień CPV - 90121400-5

      

Zamawiający:
     Gminny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Poczesna
      z siedzibą w Hucie Starej “B”,
      ul. Klubowa 1, 42-263 Wrzosowa
       pow. częstochowski
       tel. ( 0-34)  32-75-514



INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW
I. Gminny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Poczesna z siedzibą w Hucie Starej 
“B”, ul. Klubowa 1, 42-263 Wrzosowa, tel.(034) 32-75-514 ogłasza przetarg 
nieograniczony na : wywóz nieczystości płynnych

II. Zadanie obejmuje wykonanie:
wywóz  nieczystości  płynnych  z  osiedli  administrowanych  przez  G.Z.G.M. 
Poczesna z siedzibą w Hucie Starej “B” ul. Klubowa 1
-Wrzosowa, Korwinów.
Zakres zadania:
-  wywóz nieczystości  płynnych  -  średnia  odległość  punktu  poboru  do  punktu 
zrzutu w oczyszczalni ok. 14 km.
-zrzut  nieczystości  płynnych  na  oczyszczalni  ścieków  w  miejscowości 
Częstochowa ul. Srebrna 172/188.
(szacunkowa roczna ilość wywozu fekalii ok. 6 000 m3)

III.  Dopuszcza  się  wariantowo  zrzut  do  oczyszczalni  ścieków wybranej  przez 
oferenta, w przypadku, gdy może to mieć wpływ na obniżenie ceny oferty.

IV. Termin realizacji zamówienia: 1 rok od podpisania umowy.

V. Każdy  wykonawca  złoży  tylko  jedną  ofertę  sam  lub  jako  reprezentant 
firmy.

VI. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

VII. Zamawiający  nie  przewiduje  udzielenia  zamówień  uzupełniających,  o 
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Prawa zamówień publicznych.

VIII. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

IX. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

X. Warunki udziału w postępowaniu - złożenie dokumentów wymienionych w 
punkcie XI niniejszej specyfikacji.

XI. Oferta powinna zawierać:
- formularz ofertowy z oświadczeniem o przyjęciu warunków określonych 

w niniejszej specyfikacji i wzorze umowy (załącznik nr 2 - Formularz 
ofertowy),

- oświadczenie  o  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu,  o 
których  mowa w art.  22  ust.  1  pkt  1  ÷  3  ustawy  Prawo  zamówień 
publicznych (załącznik nr 2 - Formularz ofertowy),



− aktualny  wypis  z  rejestru  przedsiębiorców  lub  zaświadczenie  o 
prowadzeniu  działalności  gospodarczej  odpowiadającej  profilowi 
zamówienia  (kserokopia  potwierdzona  za  zgodność  z  oryginałem), 
wystawione  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed upływem terminu 
składania ofert

− zgodę na prowadzenie działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia 
na terenie Gminy Poczesna

−  poświadczone referencjami doświadczenie zawodowe z zakresu   
                 wywozu nieczystości płynnych z lat 2006 ÷ 2007 zestawione tabelarycznie 

(załącznik nr 3).
     - wykaz środków transportu niezbędnych do wykonania zamówienia  

               ( należy podać ilość i rodzaj sprzętu)

XII. Zamawiający  udziela  wszelkich  informacji  dotyczących  przedmiotu 
zamówienia  na  pisemne  zapytania  wykonawcy  z  dopiskiem  “Wywóz 
nieczystości  płynnych”,  kierowane  pocztą  na  adres  zamawiającego: 
Gminny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Hucie Starej “B”, 
ul. Klubowa 1, 42-263 Wrzosowa lub telefonicznie pod numerem tel. (0-
34) 327 - 55 - 14.

XIII. Uprawnionym do  kontaktu  z  wykonawcami  jest:  Kierownik  G.Z.G.M. 
Krzysztof Kogut, Huta Stara “B”, ul. Klubowa 1, 42-263 Wrzosowa, tel. 
(0-34) 327 - 55 - 14.

XIV. Oferta  ma być  sporządzona  w języku  polskim na  maszynie  do  pisania, 
komputerze  lub  nieścieralnym  atramentem  oraz  podpisana  przez 
uprawnionego  przedstawiciela  oferenta.  Wszystkie  stronice  oferty  oraz 
wszelkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany muszą być parafowane 
przez osobę podpisującą ofertę.
Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.

XV. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają 
warunki  określone  w art.  22  ust.  1  pkt  1  ÷ 3  ustawy Prawo zamówień 
publicznych i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy.

XVI. Ceny  do  31.XII.2008  r.  nie  ulegają  zmianie,  po  tym  terminie  istnieje 
możliwość  negocjacji  cen  w oparciu  o  wskaźnik  wzrostu  cen  podanych 
przez G.U.S.

XVII. Wykonawca  zamieści  ofertę  w oznaczonej  dokładnym adresem oferenta 
zaklejonej  i  opieczętowanej  kopercie  zaadresowanej  na  adres 
Zamawiającego z napisem: “Oferta przetargowa na wywóz nieczystości 
płynnych z osiedli administrowanych przez GZGM Poczesna z siedzibą 



w Hucie Starej „B” ul.  Klubowa 1. W przypadku braku tej  informacji 
zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego 
braku,  np.  przypadkowe  otwarcie  oferty  przed  wyznaczonym terminem 
otwarcia, a w przypadku składania ofert pocztą lub pocztą kurierską za jej 
nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

XVIII.Ofertę  należy złożyć w Gminnym Zakładzie  Gospodarki  Mieszkaniowej 
Poczesna z siedzibą w Hucie Starej “B” ul. Klubowa 1- nie później niż do 
dnia  07.04.2008  r.  godz.  1000  .  Oferty  złożone  po  tym terminie  będą 
zwrócone oferentom nie otwarte.

XIX. Otwarcie  kopert  przez  Zamawiającego  nastąpi  w  Gminnym  Zakładzie 
Gospodarki  Mieszkaniowej  w dniu  07.04.2008r.  godz.  1015  .  Obecność 
wykonawców nie jest obowiązkowa.

XX. Przy  wyborze  oferty  Zamawiający  będzie  się  kierował  następującymi 
kryteriami:

           -oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia-100%
     Sposób oceny oferty wg załącznika nr 1.

   XXI.  Z  wykonawcą  który  złoży  najkorzystniejszą  ofertę  zostanie  podpisana  
umowa której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.

 Termin  zawarcia  umowy  zostanie  określony  w  informacji  o  wynikach  
postępowania.
Termin  ten  może  ulec  zmianie  w  przypadku  złożenia  przez  któregoś  z  
wykonawców protestu.      
O  nowym terminie  zawarcia  umowy  wykonawca  zostanie               
poinformowany po zakończeniu postępowania protestacyjno.

XXII.Zamawiający  żąda  od  wykonawców  spełnienia  wszystkich  warunków 
określonych  w  punkcie  XI  niniejszej  instrukcji.  Oferty  nie  spełniające 
choćby jednego z tych warunków będą odrzucone.

XXIII.Zgodnie  z  art.  180  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  wykonawcy 
przysługuje  prawo  wniesienia  pisemnego  protestu  wobec  czynności 
podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania.

XXIV.Zgodnie  z  art.  85  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  wykonawca 
składający ofertę pozostaje nią związany przez czas nie dłuższy niż 30 dni.

Załączniki:
1. Sposób oceny i wyboru oferty



2. Formularz ofertowy
3. Doświadczenie  zawodowe  w  zakresie  wywozu  nieczystości 

płynnych
4. Wzór umowy.


