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Nr sprawy: ZP/1/2018 
Skarszewy, 03.04.2017 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. 
„Odbiór, transport i unieszkodliwianie/odzysk komunalnych osadów ściekowych o kodzie 
190805 powstających na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Skarszewach w 2018 roku”. 
 
 
Postępowanie prowadzenie jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień, których 
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro – paragr. 4 
ust. 1 pkt 1. 
 
Zamawiający: Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Skarszewy ul. Polna 33 REGON 
192027903 NIP 592-19-46-051  
zapraszają do złożenia ofert na:  
 
1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
Odbiór, transport i unieszkodliwianie/odzysk komunalnych osadów ściekowych o kodzie 
190805 w ilości ok 2000 Mg., powstających w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w 
Skarszewach. 
  
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90000000-7 Usługi odbioru ścieków, usuwania 
odpadów, czyszczenia sprzątania i usługi ekologiczne 
 
 
Ilość wytwarzanych osadów nie jest zależna od zamawiającego. Ustalone ilości są 
szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb zamawiającego 
uwzględniając ilość osadów wytworzonych przez oczyszczalnie. Podane powyżej ilości 
osadów należy traktować jako orientacyjne i Wykonawcy nie przysługuje prawo 
odszkodowania za nieosiągnięcie wskazanych wielkości.  
W związku z prowadzoną modernizacją oczyszczalni, w momencie rozbiórki poletek 
osadowych będzie konieczny bieżący wywóz osadu – tj.  ok. 40 ton tygodniowo. 
(przewidujemy, że okoliczność taka zaistnieje w okresie 4-6 tygodni w trakcie realizacji 
umowy). 
Załadunek i transport osadów odbywać się będzie przy użyciu przystosowanego do tego 
rodzaju ładunku, sprzętu Wykonawcy: pojazd do transportu/kontenery oraz ładowarka. 
Odbiór i transport odpadów odbywać się będzie przy użyciu przystosowanego do tego 
rodzaju ładunku sprzętu Wykonawcy. Przy załadunku, transporcie i wyładunku odpadów 
będących przedmiotem zamówienia Wykonawca odpowiada za utrzymanie czystości i stanu 
nawierzchni dróg zakładowych i publicznych. 
 
Samochody do transportu odpadów muszą mieć uszczelnione skrzynie ładunkowe oraz 
dodatkowe zabezpieczenia skrzyń ładunkowych przed przypadkowym otwarciem. Skrzynie 
ładunkowe muszą być zakrywane plandekami. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie 
odpadów w skrzyniach ładunkowych, kontenerach oraz za transport do miejsca 
przeznaczenia. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dalszy sposób postępowania z przedmiotowymi 
osadami zgodnie z przedstawionym sposobem i miejscem ich zagospodarowania oraz 
wszelkie konsekwencje prawne i finansowe z tym związane, 
Wykonawca zobowiązany jest rozliczać ilość wywożonych osadów: 
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Przekazać Zamawiającemu każdorazowo po zakończeniu miesiąca kalendarzowego Karty 
Przekazania Odpadu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 12.12.2014r. w 
sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014r., 
poz. 1973). 
 
Uwagi: 
• Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana i z którym zostanie zawarta umowa, w 
okresie realizacji umowy jest zobowiązany do posiadania wszelkich aktualnych i 
prawomocnych zezwoleń, zgód, decyzji wymaganych przepisami prawa na prowadzenie 
działalności objętej przedmiotem zamówienia. W/w zezwolenia, zgody, decyzje mają 
zapewnić odbiór odpadów co najmniej w ilości objętej zamówieniem. 
• Wykonawca zawiadomi niezwłocznie Zamawiającego, lecz nie później niż w ciągu 12 
godzin od zaistnienia zdarzenia, o wstrzymaniu lub cofnięciu pozwoleń na prowadzenie 
działalności stanowiącej przedmiot zamówienia lub o utracie zdolności do jej wykonania. 
• Wykonawca zawiadomi niezwłocznie Zamawiającego, lecz nie później niż w ciągu 12 
godzin od zaistnienia zdarzenia, o jakichkolwiek postępowaniach wszczętych przeciw 
Wykonawcy, które mogą mieć wpływ na realizacje umowy z Zamawiającym, a w 
szczególności dotyczących zarzutów o naruszeniu przepisów ochrony środowiska. Od 
Wykonawcy wymagana jest solidność i niezawodność wykonywanej usługi. 
• Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania. 
 
 
2.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  
od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r. 
 
3.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają wszystkie 
następujące  warunki w zakresie: 
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów; 
 
Wykonawca winien posiadać aktualne uprawnienia (decyzje) do prowadzenia określonej 
działalności zawodowej w zakresie transportu, odzysku lub unieszkodliwienia odpadów o 
kodzie 190805.  
 
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
Posiadanie sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację przedmiotu 
zamówienia. Niniejsze weryfikowane jest na podstawie Oświadczenia Wykonawcy – 
zgodnego ze wzorem załączonym do Zapytania ofertowego (Oświadczenie wykonawcy 
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu) 
 
c) zdolności technicznej lub zawodowej (w zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i 
doświadczenia i/lub dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia). 
 
Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w 
ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie obejmujące usługę 
polegającą na zagospodarowaniu odpadu adekwatnego do niniejszego zamówienia w ilości: 
- min. 1 500 Mg. 
 
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączeni są Wykonawcy, którzy: 
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1) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego 
postępowania; 
2)  nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
3) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 
postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w 
dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni 
uczciwej konkurencji;  
4) powiązani są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 
imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo 
lub kapitałowo, w szczególności poprzez: 

a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; 
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika; 
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli 

5) wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to, że nie wykonali lub nienależycie wykonali 
zobowiązanie chyba, że było to następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie  ponosi 
odpowiedzialności; 
6) uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty; 
 
Zaistnienie wyżej wymienionych przesłanek wyklucza możliwość udziału w postępowaniu. W 
celu weryfikacji wyżej wymienionych podstaw wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest do 
przedłożenia oświadczenia w tym zakresie zgodnego ze wzorem załączonym do Zapytania 
ofertowego (Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia). 
 
DODATKOWE WYMAGANIA DLA OFERENTÓW  
Przy realizacji zamówienia niezbędne jest zachowanie wymogów określonych przepisami:  
 

a) Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.. (tekst jednolity Dz. U. z  2016 poz. 
1987 z późn. zm.) 

b) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 25 lutego 2015r. w sprawie komunalnych 
osadów ściekowych( Dz. U. z 2015r poz. 257)  

c) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie 
kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku 
odpadów danego typu( Dz. U. z 2015r. Nr 0,poz. 1277 z póź zm. )  

d) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. 
2017, poz. 519)  

e) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie wzorów 
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014r.,poz. 
1973)  

 
4. KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ PRZY OCENIE OFERT:  
Cena 100%  
 
5.SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:  
Ofertę należy: złożyć w formie pisemnej na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, 
do dnia 13.04.2018 do godz.14:00 w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i 
oznaczonej w następujący sposób:  
Zapytanie ofertowe na: „Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych o 

kodzie 190805 powstających na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Skarszewach w 2018 
roku nie otwierać przed  13.04.2018 do godz.14:00” 
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6.MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:  
Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 83-250 Skarszewy ul. Polna 33 - sekretariat 
 
7.TERMIN OTWARCIA OFERT: 13.04.2018 godz. 14.15 w siedzibie Zamawiającego. 
 
8. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI 
Krzysztof Maziakowski email: k.maziakowski@gwik-skarszewy.pl 
 
9. Sposób przygotowania oferty:  
ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.  
 
10.Oświadczenia i  dokumenty które należy złożyć z ofertą  
• aktualna decyzja w zakresie transportu odpadów (z wyszczególnieniem ustabilizowanych 
komunalnych osadów ściekowych, kod odpadu 19 08 05);  
• aktualna decyzja w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (z wyszczególnieniem 
ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, kod odpadu 19 08 05.  
• oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – w oparciu o wzór 
stanowiący załącznik nr 2 do zapytania 
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – w oparciu o wzór 
stanowiący załącznik nr 3 do zapytania 
• wykaz usług wykonanych w ostatnich 3 latach a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania. 
Do wykazu usług Wykonawca dołączy dokumenty (dowody) potwierdzające należyte 
wykonanie wskazanych usług (np. referencje, poświadczenie). 
• pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu lub podmiotów występujących wspólnie 
(konsorcja/spółki cywilne). 
 
11. W przypadku planowanego odzysku komunalnych osadów ściekowych zgodnie z art. 96 
ust. 1 ustawy o odpadach Wykonawca dołączy:  
• oświadczenie, że posiada prawo do dysponowania gruntem o odpowiedniej powierzchni, na 
którym osady mają być wykorzystywane,  
• oświadczenie, że grunty na jakich zamierza prowadzić odzysk osadów nie są objęte 
zakazem zgodnie z art. 96 ust. 12 ustawy o odpadach oraz spełniają wymagania określone 
w §2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 06 lutego 2015. w sprawie komunalnych 
osadów ściekowych,  
• oświadczenie, iż w przypadku odzysku osadów ściekowych w oparciu o art. 96 ust. 1 pkt. 1, 
4 i 5 ustawy o odpadach, na przedmiotowych gruntach będą stosowane wyłącznie osady z 
oczyszczalni ścieków w Skarszewach  
• oświadczenie Wykonawcy, iż w przypadku odzysku osadów ściekowych w oparciu o art. 96 
ust 1 ustawy o odpadach, osady ściekowe po przetransportowaniu na nieruchomość 
gruntową będą niezwłocznie zmieszane z gruntem  
• oświadczenie, że Wykonawca zobowiązuje się wykonać na własny koszt w imieniu 
Zamawiającego badania gruntu (1 próbka na 5ha) na których mają być stosowane 
komunalne osady ściekowe każdorazowo przed ich zastosowaniem  
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