
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia:

www.urbis.gniezno.pl

Gniezno: Wywóz nieczystości ciekłych, ścieków przemysłowych

(odcieków) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie,

firmy URBIS Sp. z o.o. 62-200, Gniezno, ul. B. Chrobrego 24/25

Numer ogłoszenia: 172455 - 2015; data zamieszczenia: 24.11.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: URBIS sp. z o.o. , ul. Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie,

tel. 061 4245800, faks 061 4263567.

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.urbis.gniezno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o. o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wywóz nieczystości ciekłych, ścieków 

przemysłowych (odcieków) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie, firmy URBIS Sp. z 

o.o. 62-200, Gniezno, ul. B. Chrobrego 24/25.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

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

zamówienia jest: Wywóz nieczystości ciekłych, ścieków przemysłowych (odcieków) z Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie, firmy URBIS Sp. z o.o. 62-200, Gniezno, ul. B. 

Chrobrego 24/25 W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: odbiór, transport ścieków 

przemysłowych (odcieków) z dwóch zbiorników odciekowych, z terenu Zakładu Zagospodarowania 

Odpadów w Lulkowie, 62-200 Gniezno, Lulkowo 12a do Oczyszczalni Ścieków Przedsiębiorstwa 

http://www.urbis.gniezno.pl/


Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Gnieźnie . Zamawiający zawarł umowę na odbiór 

ścieków z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gnieźnie. Szacunkowa 

ilość ścieków 14.000 m3/rok..

II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w stosunku do 

zamówienia podstawowego opisanego w specyfikacji na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7.

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: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wnosi się

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 Wymagane jest posiadanie aktualnego zezwolenia na opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych właściwego ze względu na miejsce 

świadczenia usług, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 13 września 1996r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1399 z późniejszymi 

zmianami). Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży 

aktualne zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 

ciekłych.

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi 

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co 

najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj.: 

usługę odbioru, transportu, ścieków przemysłowych - odcieków z kwatery deponowania 

odpadów o wartości nie mniejszej niż 120 000,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt 

tysięcy złotych) Uwaga: 1. Jeżeli zakres usług przedstawionych w dokumencie złożonym 

na potwierdzenie, że usługi zostały wykonane/są wykonywane należycie jest szerszy od 

powyżej określonego, należy w wykazie podać wartość usług odpowiadających zakresowi

przedmiotu zamówienia, przedstawianych na potwierdzenie warunku udziału w 

postępowaniu w zakresie doświadczenia. 2. Równowartość w złotych zadań rozliczanych 

w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do 

walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym opublikowane 

zostało ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o 1. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wskaże, że 

na czas realizacji zamówienia będzie dysponował minimum trzema pojazdami 

specjalistycznymi, asenizacyjnymi w tym minimum jednym o pojemności beczki nie 

mniejszej niż 11m3 ,ze sprawnym urządzeniem do

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:

 potwierdzenie  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub

czynności,  jeżeli  przepisy prawa nakładają  obowiązek ich posiadania,  w szczególności

koncesje, zezwolenia lub licencje;



 wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,

przedmiotu,  dat  wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których  dostawy  lub  usługi  zostały

wykonane,  oraz  załączeniem  dowodów,  czy  zostały  wykonane  lub  są  wykonywane

należycie;

 wykaz narzędzi,  wyposażenia zakładu i  urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy

usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie

do dysponowania tymi zasobami;

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;

 aktualne  zaświadczenie  właściwego naczelnika  urzędu  skarbowego  potwierdzające,  że

wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenie,  że  uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  wykonawca  nie  zalega  z

opłacaniem  składek  na  ubezpieczenia  zdrowotne  i  społeczne,  lub  potwierdzenie,  że

uzyskał  przewidziane  prawem zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione

nie wcześniej niż 3 miesiące 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;

 nie  zalega  z  uiszczaniem  podatków,  opłat,  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  i

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania

albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.

1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo

składania ofert;

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania

albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.

1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione 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)



1. formularz stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ (wskazana data podpisania), 2. Pełnomocnictwo do

reprezentowania Wykonawcy bądź Wykonawców

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: najniższa cena.

IV.2.2)
 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

zamówienia: www.urbis.gniezno.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: URBIS Spółka z 

o. o., ul. B. Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno.

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

ofert: 02.12.2015 godzina 10:00, miejsce: URBIS Spółka z o. o., ul. B. Chrobrego 24/25, 62-200 

Gniezno, pokój nr 5 - 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


