
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.master.tychy.pl 

 

Tychy: zagospodarowanie popłuczyn z ziemi okrzemkowej. 

Numer ogłoszenia: 255811 - 2014; data zamieszczenia: 10.12.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami "Master" Sp. z o.o. 

, ul. Grota Roweckiego 44, 43-100 Tychy, woj. śląskie, tel. 032 2198427. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.master.tychy.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Przedsiębiorstwo Międzygminne. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zagospodarowanie popłuczyn z ziemi 

okrzemkowej.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zagospodarowanie 

popłuczyn pochodzących z ziemi okrzemkowej o parametrach określonych w załączniku nr 5 do 

SIWZ w ilości około 1200 m3 - rocznie. Wykonawca musi posiadać stosowne pozwolenie na 

zagospodarowanie popłuczyn, a jego zakład nie może znajdować się w odległości większej niż 25 

km od siedziby zamawiającego tj. Tychy ul. Lokalnej 11. Popłuczyny będą dostarczane do 

Wykonawcy transportem własnym zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 

infrastrukturę niezbędną do odbioru popłuczyn. Popłuczyny muszą być przyjmowane całodobowo 

po uprzednim uzgodnieniu terminu dostawy popłuczyn. O każdorazowej dostawie popłuczyn 

zamawiający poinformuje Wykonawcę drogą pisemną tj. mailem bądź faksem 4 h przed ewentualną 

dostawą. 2. Termin płatności: - 14 dni od dnia dostarczenia faktury do Zamawiającego. Podstawą 

do wystawienia faktury jest podpisanie przez dwie strony protokołu zdawczo - odbiorczego. 

http://www.master.tychy.pl/


3.Termin realizacji: Od dnia podpisania umowy do 31.12.2015 r. 4. Miejsce realizacji: w obrębie do 

25 km od siedziby Zamawiającego tj. 43-100 Tychy ul. Lokalna 11. Odległość od siedziby 

zamawiającego będzie podlegała ocenie jako kryterium oceny ofert. 90.53.30.00 90.51.10.00. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.53.30.00-0, 90.51.10.00-0. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie będzie dokonywał oceny spełniania warunku 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie będzie dokonywał oceny spełniania warunku 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Posiadanie zakładu/terenu/bazy w którym będzie możliwość zagospodarowania 

popłuczyn pochodzących z ziemi okrzemkowej. W celu wykazania spełniania warunku 

udziału w postępowaniu w tym zakresie należy złożyć oświadczenie z którego będzie 

wynikała lokalizacja zakładu/terenu/bazy. - Załącznik nr 6. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie będzie dokonywał oceny spełniania warunku 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie będzie dokonywał oceny spełniania warunku 



III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

należy przedłożyć: 

 opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych 

przez wykonawcę dostaw lub usług w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza 

naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w 

dyspozycji wykonawcy; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 



 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do 

grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

formularz oferty, oświadczenie art. 22, parafowany wzór umowy, oświadczenie o posiadaniu 

zakładu 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 75 

 2 - Odległość od siedziby zamawiającego - 25 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności zmiana 

postanowień niniejszej Umowy może dotyczyć: - zmiany stawek podatku od towarów i usług, 

zmiany urzędowej opłaty. - możliwość zaprzestania dostarczania w trakcie obowiązywania umowy 

ziemi okrzemkowej w przypadku braku kontraktu z wytwórcą odpadu. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.master.tychy.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Master Odpady i 

Energia Sp. z o.o. w Tychach przy ul. Lokalnej 11 lub za pośrednictwem poczty.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

18.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Master Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach przy ul. Lokalnej 

11 - sekretariat.. 



IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 

 


