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ZUO/102/033/2021/MK 

Szczecin, 19 kwietnia 2021 r. 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. 
ul. Logistyczna 22 
70-608 Szczecin 
 

 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 130 000 ZŁ 

NA NAPRAWĘ TRZECH KRAT MECHANICZNYCH WRAZ  

Z WYKONANIEM ICH PRZEGLĄDU I URUCHOMIENIEM W ZAKŁADZIE 

UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW W SZCZECINIE 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. 
ul. Logistyczna 22 
70-608 Szczecin  

II. TRYB POSTĘPOWANIA 

Do niniejszego postępowania zastosowanie mają zasady zawarte w Regulaminie 

udzielania zamówień w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o. o. (zwany dalej: 

Regulaminem) opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego: 

http://bip.zuo.szczecin.pl/zamowienia_publiczne_narzedna/regulamin_udzielania_zamo

wien/ 

Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Regulaminu  

i niniejszego Zaproszenia. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – przedmiotem zamówienia jest naprawa trzech 

krat mechanicznych wraz z wykonaniem ich przeglądu i uruchomieniem w Zakładzie 

Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do 

Zaproszenia. 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  

Realizacja zamówienia nastąpi w terminie do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.  

V. KODY CPV: 

42912300-5 – Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania wody 

VI. WIZJA LOKALNA 

Zamawiający dopuszcza możliwość zorganizowania wizji lokalnej obiektów będących 

przedmiotem niniejszego postępowania. 

W celu zgłoszenia chęci udziału w wizji lokalnej Wykonawca wysyła zgłoszenie na adres 

e-mail przetargi@zuo.szczecin.pl, nie później na 5 dni przed upływem terminu do 

składania ofert. Zamawiający wówczas wyznaczy dogodny termin wizji lokalnej, o czym 

http://bip.zuo.szczecin.pl/zamowienia_publiczne_narzedna/regulamin_udzielania_zamowien/
http://bip.zuo.szczecin.pl/zamowienia_publiczne_narzedna/regulamin_udzielania_zamowien/
mailto:przetargi@zuo.szczecin.pl
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wszyscy potencjalni Wykonawcy zostaną poinformowani za pośrednictwem strony 

internetowej Zamawiającego. 

W wizji mogą wziąć udział maksimum 2 osoby ze strony każdego Wykonawcy, 

wyposażone w odpowiednie środki ochrony indywidualnej bhp: kamizelkę ostrzegawczą, 

kask oraz maseczkę ochronną. 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  

w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, t.j.:  

a) Posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia. Przez doświadczenie 

niezbędne zamawiający rozumie doświadczenie wykonawcy w realizacji przynajmniej 

jednej usługi polegającą na wykonaniu naprawy/remontu lub montażu  

i uruchomieniu urządzeń oczyszczania mechanicznego wody lub ścieków 

zainstalowanych na kanałach poboru wody lub kanałach zrzutowych ścieków 

- które to usługi realizowane były lub są realizowane w okresie ostatnich trzech lat przed 

terminem składania ofert.  

W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia ww. warunek udziału w postępowaniu, 

wykonawca dołącza do oferty aktualny na dzień składania ofert wykaz usług 

wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się  lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na 

rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów 

określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 

podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń 

powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn 

niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 

wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wystawione w okresie 3 ostatnich miesięcy. 

 Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 4 do Zaproszenia. 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego 
stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.  

2. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania 
Wykonawcy. Jeżeli z dokumentów (KRS, CEIDG) wynika, że osoba, która składa 
jakiekolwiek oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy, nie jest uprawniona do 
reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym, załączyć należy dokument 
pełnomocnictwa. 

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: Zakład 

Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o., Logistyczna 22, 70 – 608 Szczecin, pok. 301 

(sekretariat) lub w formie elektronicznej (skan oferty w formacie PDF podpisany przez 
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osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub plik podpisany podpisem 

zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym możliwym do zweryfikowania 

przez Zamawiającego) na adres przetargi@zuo.szczecin.pl do dnia 4 maja 2021 r. do 

godziny 15:00. 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

XI. OCENA OFERT 
1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. 

2. W przypadku złożenia oferty w walucie innej niż PLN Zamawiający, w celu 

porównania ofert, dokona przeliczenia waluty na PLN zgodnie z kursem średnim NBP 

z dnia, w którym upłynął termin do składania ofert.  

3. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste 

omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych 

poprawek a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty niniejszym 

zaproszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie 

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

4. W celu ustalenia, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym 

terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość 

ceny. 

5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

1) jej treść nie będzie odpowiadać treści zaproszenia do składania ofert, 

2) jeżeli jej złożenie będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

3) będzie zawierać rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

4) będzie zawierać błędy w obliczeniu ceny. 

5. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryterium oceny 

ofert określonym w niniejszej zaproszeniu do składnia ofert. 

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać 

wszystkim wymaganiom zawartym w niniejszym zaproszeniu do składnia ofert  

i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o ww. kryterium. 

XII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy 
złożyli oferty za pośrednictwem e-maila lub/oraz opublikuje wynik na stronie 
Zamawiającego (BIP). 

XIII. ZMIANA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA. 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zawartych w zaproszeniu do 

składania ofert. 

2. Informację o zmianie treści zapytania Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym 

przekazano zaproszenie do złożenia oferty oraz umieści na stronie Zamawiającego 

(BIP). 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego 

etapie bez podania przyczyny. 
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4. Informację o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieści na stronie 

internetowej (BIP). 

 

XIV. ZAŁĄCZNIKI 

1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik 1; 

2. Formularz ofertowy – załącznik 2; 

3. Wzór umowy – załącznik 3; 

4. Wykaz usług- załącznik 4. 

 


