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Nr sprawy: 2/TG/2019 

 

„Wykonanie operatu wodno-prawnego na wprowadzanie ścieków 

przemysłowych do kanalizacji”.  

 

RODZIAŁ I - NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, ul Bitwy Warszawskiej 1, 

76-200 Słupsk 

 

Adres do korespondencji: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, 

ul. Transportowa 36, 76- 251 Kobylnica 

 

NIP: 839-041-02-17, REGON: 771486860, KRS: 0000002203 

 

Strona Internetowa: www.mzk.slupsk.pl  

Adres poczty elektronicznej: mzk@mzk.slupsk.pl  

Tel. 59 848 89 30, Faks: 59 841 54 03. 

 

RODZIAŁ II - TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z ogłoszeniem 

na podstawie kodeksu cywilnego oraz Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych 

w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku z wyłączeniem stosowania 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2018.1986 t.j. ze zm.) 

 

 

ROZDZIAŁ III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatu wodno-prawnego na wprowadzanie 

ścieków przemysłowych do kanalizacji w 3 egzemplarzach, a w przypadku, gdy 

z treści operatu będzie wynikała konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na 

wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe 
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dla środowiska wodnego z terenu Bazy MZK znajdującej się w Kobylnicy przy 

ul. Transportowej 36, 76-251 do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych 

podmiotów, również przygotowanie wniosku o wydanie tej decyzji.. 

2. Szczegóły dotyczące realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący złącznik 

Nr 4 do ogłoszenia. 

 

ROZDZIAŁ IV - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Do 28 lutego 2019 r.  

 

ROZDZIAŁ V - INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE 

OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski i informacje Zamawiający oraz 

Wykonawcy mogą przekazywać: 

1) pisemnie – na adres: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, 

ul. Transportowa 36, 76-251 Kobylnica; 

2) e-mailem – na adres: mzk@mzk.slupsk.pl;  

2. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 

1) w sprawach merytorycznych – Danuta Zajko (e-mail: dzajko.slupsk.pl); 

2) w sprawach formalnych – Krzysztof Janczuk (e-mail: kjanczuk@mzk.slupsk.pl).  

 

ROZDZIAŁ VI – WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I DOKUMENTY WYMAGANE NA 

POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki 

udziału w postępowaniu: 

1) posiadają wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu operatów wodno-prawnych na 

wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji tj. w okresie ostatnich 5 lat, licząc 

do terminu składania ofert wykonali, co najmniej 2 takie usługi. 

Na potwierdzenie spełniania w/w warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć wykaz 

usług sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do ogłoszenia wraz z podaniem 

dat wykonania usług oraz referencje potwierdzające prawidłowe wykonanie usługi. 

W przypadku, gdy Zamawiający jest jednym z podmiotów wskazanych w wykazie, 

Wykonawca zwolniony jest z przedłożenia referencji. 

2) nie znajdują się w stanie likwidacji lub upadłości; 

 

 

RODZIAŁ VII - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia terminu związania ofertą, o kolejne 60 

dni. 

 

ROZDZIAŁ VIII - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Na ofertę składają się: 

1) wypełniony formularz ofertowy; 
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2) pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do reprezentacji Wykonawcy nie 

wynika z dokumentów rejestrowych; 

3) załącznik Nr 2 – oświadczenie w zakresie wypełnienia przez Wykonawcę obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO; 

4) Załącznik Nr 3 – wykaz usług; 

2. Oferta musi być podpisana przez osobę albo osoby uprawnione do reprezentacji 

Wykonawcy. W przypadku, gdy upoważnienie do reprezentacji Wykonawcy nie wynika 

z dokumentów rejestrowych, Wykonawca obowiązany jest dołączyć pełnomocnictwo. 

3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z uczestnictwem w niniejszym 

postępowaniu. 

4. Wszelkie uwagi i niejasności powinny być wyjaśnione z Zamawiającym przed terminem 

składania ofert. 

 

ROZDZIAŁ IX - MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA  

1. Termin składania ofert upływa w dniu 24 stycznia 2019 r. Decydujące znaczenie do 

złożenia oferty w terminie ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie 

data wysłania oferty z poczty elektronicznej Wykonawcy. 

2. Oferty należy przesłać w formie: elektronicznej - na adres mzk@mzk.slupsk.pl. 

3. O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wykonawców na swojej stronie internetowej. 

 

ROZDZIAŁ X - OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

W ofercie należy podać ryczałtową cenę netto, za realizację usługi, 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

ROZDZIAŁ XI - OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY 

WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY 

OFERT 

W wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny obliczonej zgonie 

z postanowieniami rozdziału poprzedniego. 

 

ROZDZIAŁ XII - POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, 

prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty, jak również prowadzenia dodatkowych 

negocjacji ze wszystkimi lub niektórymi Wykonawcami, w tym także po złożeniu ofert. 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy. 

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 

Załącznik Nr 3 – Wykaz usług. 

Załącznik Nr 4 – Projekt umowy. 
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