ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., 40-026 Katowice,
ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział
VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000247533,
NIP 6340128788, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 425 875 100,00 zł,
wpłacono w całości, posiadające status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c ustawy
z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach
handlowych

(Dz.U.2021.424

t.j.)

tel.: +48 32 6038861,

http://www.gpw.katowice.pl,,

zwane dalej „Zamawiającym”.

1. Nazwa zadania:
Wywóz nieczystości płynnych z podziałem na części:
Część I Wywóz nieczystości płynnych z Rejonu 1 – Ruda Śląska, Katowice, Chorzów,
Część II Wywóz nieczystości płynnych z Rejonu 2 – Tychy, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec,
Część III Wywóz nieczystości płynnych z Rejonu 3 – Wymysłów, Karchowice,
Część IV Wywóz nieczystości płynnych z Rejonu 4 – Chełm Śląski,
Część V Wywóz nieczystości płynnych z Rejonu 5 – Goczałkowice- Zdrój,
Część VI Wywóz nieczystości płynnych z Rejonu 6 – Miasteczko Śląskie, Pyskowice,
Część VII Wywóz nieczystości płynnych z Rejonu 7 – Będzin,
Część VIII Wywóz nieczystości płynnych z Rejonu 8 - Piekary Śląskie,
Część IX Wywóz nieczystości płynnych z Rejonu 9 – Strumień,

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi wywozu nieczystości płynnych
z nieruchomości należących do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.
Ilość nieruchomości oraz pojemność szamba wraz z częstotliwością jego wywozu
przedstawia załącznik nr 6 do Zaproszenia do składania ofert.
Wykonawca powinien posiadać aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta obowiązujące w danej gminie,
zgodnie z art. 7 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2021.888).
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę wywozu nieczystości płynnych w okresie
12 miesięcy od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Wykonawca w przypadku nieruchomości, która została podłączona do sieci kanalizacji
miejskiej, lub została zbyta, nie będzie wykonywał usługi wywozu nieczystości płynnych
z tej nieruchomości od momentu powiadomienia przez Zamawiającego.
Wywóz nieczystości płynnych wykonywany będzie przez uprawnionych pracowników
przy użyciu sprzętu i narzędzi Wykonawcy, z częstotliwością ustaloną zgodnie
z załącznikiem nr 6 do zaproszenia do składania ofert, po telefonicznym zgłoszeniu
Zamawiającego.
Nieczystości należy wywozić do oczyszczalni do tego przeznaczonych.
Opłaty za oczyszczalnie ponosi Wykonawca.
Opłatę za utylizację ponosi Wykonawca.
Rozliczenie za wykonanie usługi będzie następowało nie częściej niż w okresach
miesięcznych po wykonaniu usługi.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia po wykonaniu usługi potwierdzenia ilości
wywiezionych nieczystości płynnych.
3. Kod CPV 90111300-1, 90410000-4
4. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
6. Zamawiający przewiduje/nie przewiduje II etapu postępowania.
7. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia i spełniają następujące warunki
dotyczące:
a)
posiadania wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej – aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta obowiązujące
w danej gminie, zgodnie z art. 7 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13.09.1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021r. 888).
b)
posiadania zdolności technicznej lub zawodowej – wykonanie w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej trzech
wywozów nieczystości płynnych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie.
7.1. Wykonawca, zgodnie z art. 35 Regulaminu, w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt 7 lit. b) powyżej może polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
7.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienia będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia.
7.3. Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w pkt 7.2. powyżej musi wynikać
w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia;
c) charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem;

d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
7.4. Zobowiązanie takie należy złożyć w formie pisemnej Podmiot, który zobowiązał
się do udostępnienia w/w zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą
za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba
że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
7.5. Uwaga: Zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia musi zawierać
oświadczenie o treści: „Oświadczamy, iż odpowiadamy solidarnie z Wykonawcą
za ewentualną szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie będziemy ponosić winy”.
8. Wykaz dokumentów wymaganych od Wykonawców:
1. Formularz ofertowy – zgodnie ze wzorem załącznik nr 1.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie ze wzorem
załącznik nr 2.
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zgodnie ze wzorem załącznik nr 3.
4. Wykaz wykonanych usług/dostaw – zgodnie ze wzorem załącznik nr 4.
5. Kopia aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydana przez wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta obowiązującego w danej gminie, poświadczona
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
9. Kryteria oceny ofert:
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie się kierował
następującym kryterium: cena oferty – 100%
2. Cena ofertowa, będzie oceniana na podstawie liczby punktów, przyznanych
w następujący sposób:
i. Cena najniższej oferty
A = ----------------------------------- x 100 pkt.
ii. Cena ocenianej oferty
gdzie: ”A” oznacza liczbę punktów przyznaną danej ofercie za cenę
3. Przy obliczaniu punktów Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc
po przecinku.
10. Sposób przygotowania oferty:
10.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim; wszystkie rozliczenia dokonywane będą
w złotych polskich.
10.2. Cenę oferty należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku. Łączna cena oferty musi obejmować cały zakres zamówienia,
określony w zapytaniu ofertowym.
10.3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania
Wykonawcy.
10.4. Pełnomocnictwo
ustanowione
do
reprezentowania
Wykonawcy/ów
ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli uprawnienie
do reprezentacji nie wynika to z innych dołączonych dokumentów.
10.5. Ofertę składa się w kopercie uniemożliwiającej jej wcześniejsze otwarcie lub
ujawnienie treści oferty. Oferta powinna być zaadresowana na Górnośląskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna ul. Wojewódzka 19, 40-026
Katowice. Koperta
powinna zawierać
zapis
„NIE
OTWIERAĆ”

przed dniem 21.10.2021r. godzina 1230 oraz nazwę przedmiotu zamówienia
z podaniem numeru części, której dotyczy.
10.6. Oferta winna obejmować wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, i zapisami niniejszego zaproszenia.
10.7. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1
do Zaproszenia do składania ofert.
11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
1. Ofertę należy dostarczyć na adres;
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice
Wydział Zarządzania Nieruchomościami pokój 3
lub
Kancelaria Zamawiającego
Oferty można dostarczyć:
• Za pośrednictwem poczty (kurierem).
Decydująca jest data i godzina dostarczenia przesyłki do siedziby Zamawiającego.
• Osobiście.
2. Termin złożenia ofert upływa w dniu: 21.10.2021r. godzina 1200
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.
ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, pokój nr 3 w dniu: 21.10.2021r. godzina 1230
4. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny i terminu wykonania zamówienia.
12. Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi: 50 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
13. Osoba uprawniona do kontaktów:
Osobą wyznaczoną
do kontaktu z Wykonawcami jest pani Beata Nowacka,
Wydział Zarządzania Nieruchomościami nr telefonu: 32/ 60-38-730, adres e-mail:
b.nowacka@gpw.katowice.pl
14. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszego
zaproszenia wzór umowy załącznik nr 5.
15. Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych.
Informujemy, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, że od dnia 25 maja 2018 r., tj. od dnia
obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), że:
1. Administratorem przekazanych przez Państwa firmę danych osobowych w ramach
współpracy/umowy jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach
z siedzibą przy ul. Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice (dalej GPW S.A.).

Uwaga: Jeżeli w ramach współpracy/umowy przekazują nam Państwo dane osobowe
swoich pracowników/współpracowników, informujemy, iż niniejsza Klauzula informacyjna
ma zastosowanie także do nich i powinna zostać im przez Państwa udostępniona.
2. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z wymogami RODO oraz powiązanymi
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, m.in. są to:
a) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1740);
b) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 162);
c) Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2020r.
poz. 1526);
d) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 2296);
e) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych
i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 994);
f) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, (tj. Dz. U. z 2020r.
poz. 344).
3. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Maciej Zaremba, e-mail:
iodo@gpw.katowice.pl, nr telefonu: +48 32 60 38 741 (Inspektor jest do Państwa
dyspozycji w zakresie każdej kwestii czy wątpliwości dot. danych osobowych).
4. Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania umowy,
w celu realizacji innych świadczeń na podstawie jednoznacznie udzielonej zgody,
w wykonaniu obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa
oraz dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
GPW S.A., w tym w celu realizacji umowy, rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia,
dochodzenia i obrony ew. roszczeń - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres obowiązywania umowy
lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy z GPW S.A.
6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty powiązane z GPW S.A.,
świadczące usługi na rzecz GPW S.A. oraz podmioty współpracujące z GPW S.A. W każdej
chwili udostępnimy stosowną listę, o ile nie wywoła to kolizji z innymi przepisami prawa.
7. Zebrane od Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią
Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.
8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (jeśli jest to
zasadne), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
(o ile nie wywołuje to kolizji prawnej z innymi powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa).
9. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie stwierdzenia,
iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne powiązane
przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Podmiotem właściwym do wnoszenia skarg
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Urząd Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest zawsze dobrowolne i wynika z zawartej
umowy (i/lub prowadzonej współpracy gospodarczej), jednakże niepodanie danych
osobowych może skutkować całkowitą lub częściową niemożnością realizacji umowy przez
GPW S.A.

11. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu [tj. zbieraniu
i analizowaniu jednostkowych informacji o indywidualnym kontrahencie na podstawie
jej/jego zachowań zw. z korzystaniem z internetowych (cyfrowych) usług Administratora
i tworzeniu na tej podstawie np. prognozy zachowań przedsiębiorcy.

Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Formularz oferty,
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
Wykaz wykonanych usług/dostaw,
Wzór umowy,
Ilość nieruchomości oraz pojemność szamba wraz z częstotliwością wywozu,

