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Węgorzewo, dnia 26.10.2022r. 
Nr postępowania: 596/2022 
 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 „DOSTAWA TROCIN DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĘGORZEWIE” 
  
ZAMAWIAJĄCY: 
 
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

ul. Sienkiewicza 24 

11-600 Węgorzewo 

NIP: 845-17-78-823 

REGON: 511340789 

Platforma zakupowa Zamawiającego: www.platformazakupowa.pl 

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zukwegorzewo.pl 

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.zukwegorzewo.pl 

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty 

budowlane w Zakładzie Usług Komunalnych Spółka  z o.o. w Węgorzewie, a w postępowaniu nie obowiązują przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych”. 

 
TRYB ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony 
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa trocin  do oczyszczalni ścieków w Węgorzewie przy ul. 11 Listopada 31 

w ilości  1 100 mp, spełniających wymogi: 

a) wilgotność – max. do 45%; 

b) bez zanieczyszczeń takich, jak: śnieg, lód, ziemia, piasek, kamienie, liście, igliwie, gałęzie; 

c) łączna zawartość objętościowa kory i/lub kawałków drewna – max. 2% dostarczonej partii trocin. 

2. Sposób realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy (średnio ok. 190 mp/m-c) wraz z rozładunkiem na podstawie 

zamówień składanych drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie. 

3. Podana w pkt. 1 ilość trocin jest wielkością prognozowaną.. Rzeczywista ilość zamawianych trocin oraz 

częstotliwość dostaw wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

zwiększenia przedmiotu zamówienia, maksymalnie o 10% przy zachowaniu niezmiennej z tego powodu ceny 

jednostkowej. W przypadku, gdy ilość zakupionych trocin w okresie obowiązywania umowy będzie mniejsza od 
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ilości określonej w pkt.1, Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od dalszych zakupów.  Wykonawcy nie będą 

przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia  

4. Termin realizacji każdej z dostaw: do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia. 

5. Warunki płatności – przelew w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury na rachunek bankowy Wykonawcy. 

6. Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika zamówień – CPV: 03417100-7  - trociny 

7. Ustalenia dotyczące przedmiotu zamówienia: 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje udzielania wybranemu Wykonawcy zamówień uzupełniających. 

 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Termin wykonania zamówienia: od 01 stycznia 2023 do 30 czerwca 2023r. 
 
SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ   

1.  Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między 

zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji 

elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 

2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują elektronicznie za pośrednictwem 

Platformy znajdującej się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/. 

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty 

złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu (godziny pracy 

Zamawiającego: 7.00-15.00 –w dni robocze). W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, 

wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie. 

4.  Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem pkt 8 niniejszego Rozdziału: 

4.1. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między 

zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, 

przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij 

wiadomość do zamawiającego”. 

4.2. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich  

przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do 

zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. 

4.3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania 

i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której 
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zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie 

elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. 

4.4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio 

na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub 

powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

4.5. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie 

sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 

2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na 

platformazakupowa.pl, tj.: 

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 

b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub 

jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze 

wersje, 

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., 

d) włączona obsługa JavaScript, 

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 

f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3 

g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) 

generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 

4.6 Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

 a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie 

internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, 

 b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem. 

4.7. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności 

logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności 

podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce 

„Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-

instrukcje 

5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy 

przesłać za pośrednictwem Platformy. 

6. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do 

http://www.zukwegorzewo.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje


 
 
 
 
 

 
 
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.   
ul. Sienkiewicza 24   
11-600 Węgorzewo  KRS 0000048733 
Tel. +48 87 427-28-28  NIP 845-17-78-823  
www.zukwegorzewo.pl  Kapitał zakładowy: 15.409.000 PLN 

zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert. 

7. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 6, przedłuża termin składania ofert o 

czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do 

należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w 

terminie, o którym mowa w ust. 6, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 

przedłużenia terminu składania ofert. 

8. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 7, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 

wyjaśnienie treści SWZ. 

9. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA 

RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady 

Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i 

wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”. 

10. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na 

.pdf  

11. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: a) .zip b) 

.7Z  

12. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers 

.pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 

13. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi 

max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania 

podpisu osobistego, który wynosi max 5MB. 

14. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający 

zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich 

podpisem kwalifikowanym PAdES. 

15. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien 

pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 

16. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego 

rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do 

problemów w weryfikacji plików. 

17. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego 

wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

18. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza 

“Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email. 

19. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 

http://www.zukwegorzewo.pl/
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20. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia  i 

zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy 

złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków. 

21. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1. 

22. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze 

skompresowanych plików. 

23. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 

24. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem 

kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością 

odrzucenia oferty w postępowaniu. 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Zgodnie z § 9 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie 

Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: 

a) posiadają uprawnia do prowadzenia określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania; 

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych 

uprawnień.  

b) posiadają zdolności techniczne lub zawodowe oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU 

PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE) 

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 

1) Wypełniony i podpisany „Formularz ofertowy” z wykorzystaniem załączonego do specyfikacji wzoru – 

załącznik nr 1 do SWZ. 

2) Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

oraz o niepodleganiu wykluczeniu  – załącznik nr 2 do SWZ. 
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3) Parafowany przez Wykonawcę Projekt umowy – załącznik nr 3 do SWZ. 

4) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 
 
KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE WYRAŻONE W PROCENTACH 
Cena - 100% 
 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert. 
 

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę pod adresem https://platformazakupowa.pl/ do dnia 04 listopada 2022r.  do 

godziny 10:00. 

2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie. 

3. Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na https://platformazakupowa.pl/ w dniu 04 listopada  

2022r. o godzinie 10:15 

4.  Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

 informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

5.  Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o: 

1)  nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności   gospodarczej 

albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2)  cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
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