Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

dla procedury udzielenia zamówienia w trybie przetargowym pod nazwą:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów z kotła K-10 powstających
w Wydziale Cieplnym w Jednostce Biznesowej Energetyka
SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej LOGINTRADE pod numerem Z 55/198699

Nr 1/P/2019
Przetarg nieobjęty ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. Nie podlega protestom
i odwołaniom.

Zamawiający:
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
ul. Mostowa 30A
47-220 Kędzierzyn-Koźle

I. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport oraz zbieranie i/lub przetwarzanie poza terenem
Grupy Azoty ZAK S.A. odpadów z kotła K-10 powstających w Wydziale Cieplnym w Jednostce Biznesowej
Energetyka, to jest:
1. odpadów o kodzie 10 01 01 - żużli, popiołów paleniskowych i pyłów z kotłów (z wyłączeniem pyłów
z kotłów wymienionych pod kodem 10 01 04);
2. odpadów o kodzie 10 01 02 - popiołów lotnych z węgla;
3. odpadów o kodzie 10 01 82 - mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod
odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu
fluidalnym).
Zamawiający:
− dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie rodzaju odpadów;
− dopuszcza możliwość przeprowadzenia na wniosek oferenta wizji lokalnej obiektu objętego
przedmiotem zamówienia;
− zastrzega prawo do podziału przedmiotu zamówienia i wyboru więcej niż jednego oferenta.
II. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w okresie jednego roku lub dwóch lat. Oferty należy złożyć
z uwzględnieniem obu wariantów czasowych:
1. Wariant 1: od 01.04.2019 r. do 31.05.2020 r.
2. Wariant 2: od 01.04.2019 r. do 31.05.2021 r.
III. Istotne uwarunkowania realizacji przedmiotu zamówienia
1. Odpady objęte przedmiotem zamówienia są traktowane tylko i wyłącznie jako odpad.
2. Istotne uwarunkowania realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Istotnych Warunkach
Umowy, stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Częstotliwość odbioru i ilości odpadów planowanych do odbioru z terenu Grupy Azoty ZAK S.A.:

Lp.

Odpad/sposób odbioru
(typ środka transportu)

1.

Żużle (10 01 01) – wanna/kontener

2.

Popioły (10 01 02) – cysterna

3.

Popioły (10 01 02) – wanna/kontener**

4.

Odpady z odsiarczania spalin
(10 01 82) – cysterna

Planowana ilość roczna
dla obu okresów
z pkt. II
+/- 20%
Mg
4 500*
30 000**

4 500

Planowana dobowa
ilość min-max
(średnia)
Mg
5-20 (10)
60-120 (95)**
10-30 (15)
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Lp.
5.
*

Odpad/sposób odbioru
(typ środka transportu)

Planowana ilość roczna
dla obu okresów
z pkt. II
+/- 20%

Planowana dobowa
ilość min-max
(średnia)

240*

0,5-0,75 (0,65)

Odpady z odsiarczania spalin
(10 01 82) – wanna/kontener**

ilość zależna od zawartości wilgoci.

**

ilość suchego odpadu odbierana cysterną. W przypadku odbioru odpadu wannami/ kontenerami, ilość będzie o około 15%
większa - zależna od zawartości wilgoci. Ilość sumaryczna dla obu sposobów odbioru.

4. Odbiór odpadów powinien być realizowany na bieżąco w sposób zapewniający ciągłość produkcji
u Zamawiającego, z uwzględnieniem retencji w całym okresie trwania umowy. Wykonawca powinien
zapewnić co najmniej 48 godzinną rezerwę magazynową na odpady w zbiornikach/ magazynie
Zamawiającego.
5. Ilość wytworzonych odpadów będzie zależna od bieżącej produkcji Zamawiającego. Zamawiający
przewiduje jeden postój remontowy/rok, około 14-dniowy, w czasie którego nie będą wytwarzane
odpady.
6. Ilość wytwarzanych odpadów zależna będzie od zapotrzebowania na ciepło z kotła K-10.
7. Sposób odbioru odpadu o kodzie 10 01 02 wanną/ kontenerem będzie możliwy od momentu otrzymania
oraz uprawomocnienia się decyzji środowiskowej Zamawiającego, dotyczącej sposobu odbioru wanną/
kontenerem tego odpadu.
8. Sposób załadunku
a)

b)

c)

Żużle (kod odpadu: 10 01 01) – załadunek realizowany przez Zamawiającego z wykorzystaniem
ładowarki kołowej z odkrytego magazynu technologicznego o pojemności 360 m 3 na samochody
typu wanna należące do oferenta.
Popioły (kod odpadu: 10 01 02) – załadunek realizowany przez Zamawiającego na samochody typu
cysterna należące do oferenta ze zbiornika o pojemności 500 m 3.
Na wywołanie, jeśli wyniknie potrzeba, załadunek do podstawionego kontenera (lub wanny)
należącego do oferenta (z zastrzeżeniem pkt III.7 SIWZ.
Odpady z odsiarczania spalin (kod odpadu: 10 01 82) – załadunek realizowany przez
Zamawiającego na samochody typu cysterna należące do oferenta ze zbiornika o pojemności
300 m3. Na wywołanie, jeśli wyniknie potrzeba, załadunek do podstawionego kontenera
(lub wanny) należącego do oferenta.

9. Główne czynności spedycyjno-załadowcze na terenie Zamawiającego wykonywane przez wykonawcę:
a)

Kierowca przed wjazdem na teren Zamawiającego rejestruje się w Biurze Przepustek (do godz.
14.30 od poniedziałku do piątku) lub u pracownika ochrony (po godz. 14.30 i w dni wolne
od pracy) i otrzymuje kartę magnetyczną (nie dotyczy kierowców posiadających stałe przepustki).

b)

Kierowca zgłasza ochronie konieczność ważenia, odbija kartę u ochrony, wjeżdża na wagę (przy
Bramie Głównej) i dokonuje ważenia pustego pojazdu (waga tary).

c)

Kierowca zjeżdża z wagi i udaje się przed punkt załadunkowy (w zależności od odbieranego
odpadu), znajdujący się w okolicach sterowni (przy budynku nr 211/5). Punkty załadunkowe
zostały wskazane na mapce, stanowiącej załącznik do IWU. Kierowca informuje obsługę instalacji
Zamawiającego o przyjeździe na teren Zamawiającego.

d)

Kierowca oczekuje na wjazd na punkt załadowczy w wyznaczonym miejscu nie blokując dróg
komunikacyjnych. Wjazd pod załadunek sygnalizowany jest przez obsługę punktu załadowczego.

e)

Kierowca przygotowuje pojazd do załadunku.
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f)

Kierowca współuczestniczy z pracownikami Zamawiającego odpowiedzialnymi za obsługę
instalacji załadowczej w zakresie obejmującym obsługę własnego sprzętu w załadunku pojazdu
na punkcie załadowczym.

g)

Kierowca zabezpiecza ładunek, pobiera z miejsca załadowczego dokument WZ i udaje się na
wagę.

h)

Kierowca wjeżdża na wagę celem zważenia pojazdu z odpadem (waga brutto) i podaje rodzaj
wywożonego odpadu (przekazuje na wadze pracownikowi odpowiedzialnemu za ważenie
transportowanego odpadu, dokument WZ).

i)

Kierowca po wykonaniu ważenia zwalnia wagę, odbiera kwit wagowy wraz z uzupełnionym
dokumentem WZ (2 kopie), zgłasza się do pracownika ochrony; oddaje kartę magnetyczną (nie
dotyczy kierowców posiadających stałe przepustki) oraz jeden egzemplarz kwitu wagowego wraz
z jedną kopią dokumentu WZ. Jeden egz. kwitu wagowego oraz jeden egz. kopii dokumentu WZ,
zostaje w posiadaniu kierowcy wywożącego odpad.

j)

W przypadku stwierdzenia w wyniku ważenia przeładowania samochodu (masa całkowita)
kierowca winien wrócić na wskazany przez Zamawiającego punkt załadunkowy w celu rozładunku
części odpadów.

k)

W przypadku stwierdzenia w wyniku ważenia przeładowania samochodu „na osiach”, samochód
może zostać dopuszczony do ruchu przez pracownika wagi, tylko w przypadku złożenia
oświadczenia przez Wykonawcę, iż dopuszczenie takiego samochodu do ruchu, odbywa się na
odpowiedzialność Wykonawcy.

l)

W przypadku sytuacji opisanej w pkt 9.j SIWZ, kierowca po dokonaniu rozładunku nadwyżki
odpadu, postępuje według zasad określonych w pkt 9.g – 9.i SIWZ.

10. Informacje dotyczące jakości i składu chemicznego odpadów:
Na życzenie oferenta Zamawiający przekaże próbkę odpadu do analiz.
1. Żużle (kod odpadu: 10 01 01) ze spalania miału węglowego*
a)

Żużel pochodzi ze spalania węgla kamiennego w kotle pyłowym, kocioł wyposażony jest
w zdmuchiwacze popiołu. Odpad w postaci stałej, złożony z ziaren o nieregularnym kształcie,
strukturze w przewadze porowatej i szklistej, barwy ciemnoszarej. Odpad wykazuje
uziarnienie charakterystyczne dla frakcji żwirowych i piaskowych, z możliwością
występowania sporadycznie większych brył spieczonego żużla. Odpad posiada skład
chemiczny, w którym dominującymi składnikami (ok. 70% wag.) jest Al2O3 i SiO2. Pozostałe
składniki to Fe2O3, MgO, SO3, CaO, Na2O, K2O i inne śladowe związki (w zależności od składu
węgla).

b)

Żużel z kotła pyłowego usuwany jest za pomocą mokrego odżużlacza stanowiącego zamknięcie wodne komory paleniskowej. Żużel, wygarniany z wanny odżużlacza przenośnikiem
zgrzebłowym, podawany jest na przenośnik taśmowy transportujący go do miejsca
magazynowania odpadu, tj. do otwartego magazynu.

c)

Odpad klasyfikowany jako inny niż niebezpieczny nie posiada właściwości wymienionych
w załączniku nr 3 ustawy o odpadach.

2. Popioły lotne z węgla (kod odpadu: 10 01 02)*
a)

Popioły lotne powstają w wyniku spalania węgla kamiennego w kotle pyłowym
i generowane są głównie w elektrofiltrze, a także w kanale spalin pod ciągiem konwekcyjnym
kotła. Odpad stały, sypki, w postaci miałkiego mineralnego pyłu o kolorze od jasno do
ciemnoszarego. Odpad ten pod względem chemicznym to mieszanina: Al 2O3, SiO2, Fe2O3,
MgO, SO3, CaO, Na2O, K2O, wagowo zawiera poniżej 5% węgla, oraz w wyniku procesu
odazotowania z wykorzystaniem wody amoniakalnej, resztki amoniaku w ilości do 50 mg/kg
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popiołu. Zakładana granulacja popiołu [mm] na wyjściu z lejów elektrofiltra: < 0,16; >0,1 –
5%; >0,02 – 43,1%.
b)

Odpad klasyfikowany jako inny niż niebezpieczny nie posiada właściwości wymienionych
w załączniku nr 3 ustawy o odpadach.

3. Odpady z odsiarczania spalin (kod odpadu: 10 01 82) – odsiarczanie gazów odlotowych
metodą półsuchą, gdzie sorbentem jest wodorotlenek wapnia*
a)

Odpad klasyfikowany jako inny niż niebezpieczny nie posiada właściwości wymienionych
w załączniku nr 3 ustawy o odpadach.

b)

Wielkości cząstek odpadu z półsuchej metody odsiarczania zazwyczaj występuje w przedziale
średnic 10-50 μm. Gęstość nasypowa tego odpadu (odbieranego cysterną) uzależniona jest od
zawartości popiołu i wilgoci oraz stopnia jego ubicia, a także od zasiarczenia spalin. Luźno
usypany odpad posiada gęstość w granicach ~400-700 kg/m3, a w stanie utrzęsionym
w granicach ~750-1050 kg/m3.

Planowany skład jakościowy odpadu poprocesowego

Składnik

Jednostka

Zakres

CaSO3 • ½ H2O

% wag.

25 ÷ 75

CaSO4 • 2 H2O

% wag.

2 ÷ 30

CaCI2 • 2 H2O

% wag.

2 ÷ 10

CaF2

% wag.

1÷5

CaCO3

% wag.

5 ÷ 25

Ca(OH)2

% wag.

1 ÷ 15

MgO i mat. inertne z sorbentu

% wag.

1÷5

Popiół lotny

% wag.

5 ÷ 15

**

% wag.

1÷3

Wilgotność

* uzależnione od jakości węgla
** dla odpadu odbieranego cysterną

IV. Wadium
1.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie:
dwadzieścia tysięcy 00/100 zł).

2.

Wadium może być wnoszone w następujących formach:
⎯ w pieniądzu;
⎯ w formie gwarancji ubezpieczeniowej;
⎯ w formie gwarancji bankowej.

3.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

4.

Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za
skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał
taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu
wystawionego przez Oferenta nie jest więc wystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego
terminowego wniesienia wadium przez oferenta.
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5.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego
nr 92102037140000460200076653 w Banku PKO Bank Polski S.A. Na przelewie należy umieścić
informację: „WADIUM – ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW Z KOTŁA K-10”.

6.

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium
wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca w wysokości wpłaconej.

7.

Wadium w formie innej niż w pieniądzu należy załączyć do oferty lub złożyć u Zamawiającego
w Dziale Finansów i Obrotu Pieniężnego, u Pani Jolanty Martyki, w budynku 110, pokój 120, w dni
robocze, w godz. 700-1500. Przy przekazaniu tych dokumentów osoba składająca otrzyma
potwierdzenie przyjęcia na kopii składanych dokumentów.

8.

W przypadku składania przez oferenta wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej
dokument dotyczący wadium powinien zawierać następujące elementy:
a) nazwę zleceniodawcy (oferenta), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających
gwarancji);
b) kwotę gwarancji;
c) termin ważności gwarancji;
d) zobowiązanie gwaranta do: bezwarunkowego i nieodwołanego zapłacenia kwoty wadium na
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:

9.

⎯

oferent w odpowiedzi na wezwanie nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń
określonych w SIWZ lub

⎯

oferent, którego ofertę wybrano, odmówił podpisania umowy na warunkach określonych
w ofercie lub

⎯

oferent nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub

⎯

zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta.

Zwrot wadium:
a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim oferentom w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia
protokołu wyboru lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru.
b) Oferentowi, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
jeżeli jego wniesienia żądano. Na wniosek Oferenta, wadium wniesione w pieniądzu może być
zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek oferenta, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.

10. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie ostatecznej;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.
V. Wizja lokalna
Podmioty zainteresowane zamówieniem mają możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej obiektu objętego
przetargiem. W celu przeprowadzenia wizji lokalnej należy najpóźniej do dnia 21.01.2019 r., do godz.
1300, przesłać elektronicznie do Biura Przetargów, na adres e-mail: aleksandra.zieba@grupaazoty.com
zgłoszenie w formie skanu wraz z propozycją terminu wizyty, sporządzone według wzoru stanowiącego
załącznik nr 5 do SIWZ.
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Uwaga:
1. Uczestnicy wizji lokalnej powinni we własnym zakresie być wyposażeni w kask, natomiast maski
przeciwgazowe można pobrać w Biurze Przepustek Grupy Azoty ZAK S.A. na Bramie Głównej.
2. Zamawiający informuje, że na terenie nadzorowanym przez Grupę Azoty ZAK S.A. obowiązuje
całkowity zakaz wykonywania fotografii, szkiców, filmów i rysunków obiektów Grupy Azoty ZAK S.A.
bez udzielonego zezwolenia na wyżej wymienione czynności.
VI. Informacje dodatkowe
1. Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia oraz przeprowadzenia wizji lokalnej
udzielają w dni robocze w godz. 700-1500:
⎯ Pan Janusz Sagan – kontakt: e-mail.: janusz.sagan@grupaazoty.com; tel.: 77 481 34 66,
kom. 695 380 940;
⎯ Pan Sebastian Migocz – kontakt: e-mail.: sebastian.migocz@grupaazoty.com; tel.: 77 481 38 66.
2. Dodatkowych informacji w sprawach proceduralnych udziela
tel. 77 481 22 14, e-mail: aleksandra.zieba@grupaazoty.com

Aleksandra

Zięba,

kontakt:

VII. Wykluczenie z postępowania
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1. oferentów, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę
Grupie Azoty, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie lub też brali udział w aukcji
prowadzonej przez Grupę Azoty i nie potwierdzili ceny po jej wygraniu lub nie podpisali/ nie wykonali
umowy;
2. oferentów, którzy na dzień składania oferty pozostają z Grupą Azoty ZAK S.A. w sporze dotyczącym
roszczeń majątkowych (niezależnie od podstawy odpowiedzialności tych podmiotów);
3. oferentów, w stosunku, do których otwarto likwidację lub wobec których ogłoszono upadłość
oraz oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, o ile układ przewiduje zaspokojenie wierzycieli poprzez likwidację majątku
upadłego;
4. oferentów będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi, których urzędujących członków władz
zarządzających prawomocnie skazano za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, lub którzy
wyrządzili Spółce szkodę, co zostało potwierdzone wyrokiem sądowym lub innym orzeczeniem organu
lub ubezpieczyciela;
5. oferentów, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych
w SIWZ lub innym dokumencie, w którym zostały określone wymogi udziału oferentów w postępowaniu
o udzielenie zamówienia w trybie przetargowym, pomimo uprzedniego wezwania Zamawiającego;
6. oferentów, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub
korzystali, w celu sporządzenia oferty, z osób uczestniczących w dokonywaniu tych czynności,
z wyjątkiem spółek Grupy Azoty i autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające
z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów;
7. oferentów, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego
postępowania;
8. nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub oferentów, którzy nie
zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
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VIII. Warunki uczestnictwa w przetargu
W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które spełnią następujące warunki:
1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt VII SIWZ oraz załącznika nr 2 do SIWZ (Oświadczenie
oferenta);
2. posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
3. dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym
oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5. nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/ likwidacji lub, co do których nie
ogłoszono upadłości/ likwidacji;
6. wykażą, że wykonywali po 1 stycznia 2016
przedmiotowi zamówienia;

roku usługę odpowiadającą charakterem i zakresem

7. spełniają pozostałe warunki określone w SIWZ.
Ocena spełnienia powyższych warunków uczestnictwa w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie
załączonych przez oferenta dokumentów wskazanych w SIWZ.
IX. Zawartość oferty
Oferta spełniająca wymagania określone w SIWZ sporządzana jest według wzoru stanowiącego
załącznik nr 4 do SIWZ.
Do oferty należy załączyć:
1. dowód wniesienia wadium;
2. decyzje z zakresu transportu (jeżeli dotyczy) i gospodarowania przedmiotowymi odpadami zarówno
oferenta, jak i jego podwykonawców;
3. kserokopię dokumentu potwierdzającego nadanie numeru BDO;
4. propozycję harmonogramu odbiorów i opis sposobu zagospodarowania odpadów, adekwatnie do
zakresu oferty;
5. wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie (oferencie) wpisanym do Centralnej
Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub oryginał lub kserokopię aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców KRS –
kserokopia potwierdzana jest przez radcę prawnego/ adwokata lub osoby uprawnione do
reprezentowania podmiotu;
6. pełnomocnictwo, w przypadku ustanowienia pełnomocnika - oryginał lub kserokopia potwierdzona
jw.;
7. oświadczenie oferenta stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ;
8. wykaz i referencje z wykonanych po 1 stycznia 2016 roku usług odpowiadających charakterem
i zakresem przedmiotowi zamówienia. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 do SIWZ;
9. oświadczenie oferenta, że:
a) zapoznał się z klauzulą informacyjną dla oferentów, stanowiącą załącznik nr 7 do SIWZ;
b) zobowiązuje się niezwłocznie udostępnić treść klauzuli informacyjnej wszystkim osobom, których
dane osobowe przekazuje Spółkom Grupy Kapitałowej – Grupa Azoty S.A. w oparciu o postanowienia
niniejszej klauzuli;
c) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie pkt VII SIWZ;
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d) akceptuje bez uwag przedstawione przez Zamawiającego: „Istotne Warunki Umowy” stanowiące
załącznik nr 1 do SIWZ oraz „Taryfikator Kar za nieprzestrzeganie zasad i przepisów bhp,
przeciwpożarowych, ochrony środowiska oraz przepisów organizacyjnych na terenie Grupy Azoty
ZAK S.A.” stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ;
e) posiada uprawnienia do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień;
f) dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym
oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia;
g) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
h) nie wszczęto wobec niego postępowania o ogłoszenie upadłości/ likwidacji oraz nie została
ogłoszona wobec niego upadłość/ likwidacja;
i) nie zalega w opłacaniu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i podatków wobec Urzędu
Skarbowego;
j) posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
Wymagane oświadczenia mogą zostać złożone łącznie w jednym dokumencie.
Oferta powinna być podpisana przez osobę/ y upoważnioną/ e do reprezentowania oferenta.
X. Składanie ofert
Ofertę w języku polskim, spełniającą warunki określone w SIWZ, składa się w zaklejonej kopercie
oznaczonej nazwą i adresem firmy składającej ofertę z dopiskiem: „PRZETARG – ODBIÓR
I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW Z KOTŁA K-10 - NIE OTWIERAĆ”. Ofertę przesyłana jest na adres
Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. ze wskazaniem Kancelarii Głównej lub dostarczona
osobiście do Kancelarii Głównej bud. 110, pokój nr 4 (budynek Dyrekcji Generalnej Grupy Azoty Zakładów
Azotowych Kędzierzyn S.A.) do dnia 25.01.2019 r., do godz. 1000. Oferty otrzymane po podanym
terminie zostaną odesłane oferentom nieotwarte. W przypadku przesłania oferty pocztą lub kurierem
będzie się ją uważać za złożoną w terminie, jeżeli zostanie doręczona do Spółki do dnia 25.01.2019 r.,
do godz. 1000. Pełne ryzyko niedoręczenia oferty w terminie spoczywa na oferencie.
Uwaga
Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej na platformie zakupowej LOGINTRADE,
jednakże obowiązującą formą jest złożenie oferty w formie pisemnej w sposób opisany powyżej. Oferent,
który złoży ofertę jedynie w formie elektronicznej na platformie zakupowej LOGINTRADE, zostanie
wezwany przez Zamawiającego do niezwłocznego dostarczenia jej w formie pisemnej.
XI. Otwarcie ofert
Otwarcie ofert, bez udziału oferentów, nastąpi po upływie terminu do składania ofert.
XII. Wybór ofert
Oferty zostaną wybrane w następującej procedurze:
1. Zamawiający zweryfikuje oferty pod kątem spełnienia wymogów określonych w SIWZ. W przypadku
stwierdzenia w ofercie braków lub nieścisłości oraz niedostarczenia wszystkich wymaganych
dokumentów oferent zostanie powiadomiony o możliwości uzupełnienia oferty w wyznaczonym
terminie. Oferenci mogą być również poproszeni o złożenie wyjaśnień dotyczących treści oferty.
Oferty niespełniające wymogów (niedające się uzupełnić lub nieuzupełnione) zostaną odrzucone.
2. Oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria:
− cena – 80%;
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− ocena sposobu realizacji przedmiotu zamówienia (w oparciu o przedstawione decyzje z zakresu
gospodarowania odpadami oraz opis sposobu odbioru i zagospodarowania odpadów) – 20%.
3. Zamawiający zakwalifikuje do etapu negocjacji pięciu oferentów, a w przypadku mniejszej liczby
ofert Zamawiający zakwalifikuje wszystkich oferentów, których oferty spełniają wymagania zawarte
w SIWZ i w oparciu o kryteria wyboru uzyskały najwyższą ilość punktów.
4. Negocjacje cenowe zostaną przeprowadzone w trybie aukcji elektronicznej. Oferent jest związany
ostatnią ofertą złożoną w toku aukcji elektronicznej bez względu na fakt przebicia tejże oferty przez
innego oferenta. W przypadku braku złożenia oferty w trakcie aukcji oferent pozostaje związany
ofertą pierwotną. Po zakończeniu aukcji oferent jest zobowiązany do potwierdzenia pisemnie ceny
ostatecznej realizacji przedmiotu zamówienia. Cena ostateczna nie może być wyższa niż cena
zaoferowana podczas aukcji elektronicznej.
5. W przypadku, gdy aukcja nie przyniesie pożądanych efektów, Zamawiający dopuszcza możliwość
przeprowadzenia z oferentami dalszych negocjacji cenowych bezpośrednich lub pisemnych.
6. Oferta, która po negocjacjach przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, to jest
otrzyma największą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za
najkorzystniejszą.
7. Oferenci zaproszeni do negocjacji zobowiązani są na wezwanie Zamawiającego do przedłożenia
sprawozdania finansowego za 2017 r. oraz sprawozdanie finansowe lub F-01 za ostatni okres roku
2018. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą należy przedłożyć zeznanie
podatkowe za rok 2017 oraz PIT-5 za ostatni okres roku 2018.
8. Na podstawie wyników negocjacji Zamawiający wybierze oferenta/ ów, z którym/ i zawrze umowę na
wykonanie przedmiotu zamówienia.
XIII. Sposób

porozumiewania

się

Zamawiającego

z

oferentami

oraz

przekazywania

oświadczeń

i dokumentów po otwarciu ofert
1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp., zwane dalej
korespondencją, Zamawiający i oferenci przekazują pisemnie. Ze strony oferenta korespondencję
podpisują osoby uprawnione do jego reprezentacji.
2. Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji do Biura Przetargów elektronicznie w formie
zeskanowanej na adres e-mail: aleksandra.zieba@grupaazoty.com.
3. Uzupełnienie/ korekta oferty sporządzone/ a na wezwanie Zamawiającego dostarczana jest
w wyznaczonym terminie w formie jak w pkt. 2, a oryginał przesyłany jest pocztą na adres Grupy
Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. ze wskazaniem Biura Przetargów.
XIV. Związanie ofertą
Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia
przetargu. Powiadomienie o wyborze oferenta na wykonawcę przedmiotu zamówienia nie stanowi
zawarcia umowy pomiędzy stronami.
XV. Zastrzeżenia
Grupa Azoty ZAK S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte
w SIWZ, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia przetargu bez podania przyczyny, odwołania
przetargu przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny,
zmiany warunków przetargu określonych w SIWZ w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji
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z wybranymi oferentami oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
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