
 
Skarszewy, 15.02.2016 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
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 zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie    

        190805 w ilości ok 2000  Mg. powstających w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w     

        Skarszewach  

 
2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

        od chwili podpisania umowy do 31.12.2016 

 
3. DODATKOWE WYMAGANIA DLA OFERENTÓW 

Przy realizacji zamówienia  niezbędne jest zachowanie wymogów   określonych przepisami: 

a) Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.. ( Dz. U.  z 2013r. Nr 0, poz. 21 z 
póź. 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 ( t. jed. Dz.U. z 
2008r. Nr 25, poz. 150 z póź. zm.) 

e) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 31  grudnia 2014r. w sprawie wzorów 
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014r. Nr 
0,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 25.02.2016 do godz.1300 w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej 

napisem: 

 

Zapytanie ofertowe na:  

 „ Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 190805    

     powstających na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Skarszewach w 2016 roku 

    nie otwierać przed . 25.02.2016 do godz.1400” 



 
6. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:  

           Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  

           83-250 Skarszewy ul. Polna 33 

 

7. TERMIN OTWARCIA OFERT      25.02.2016 

 

8. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI  

              Zbigniew Pruszak  505 080 258 
 
 

9. Sposób przygotowania oferty:  

            ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. 

 

10. Dodatkowe dokumenty które należy złożyć z ofertą 

• aktualną decyzję w zakresie transportu odpadów (z wyszczególnieniem 
ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, kod odpadu 19 08 05);  

• aktualną decyzję w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (z 
wyszczególnieniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, kod odpadu. 
 

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, że 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 stasowane 
komunalne osady ściekowe każdorazowo przed ich zastosowaniem  

• zaakceptowany wzór umowy 

• referencje  

• pełnomocnictwo do reprezentowania  podmiotu  lub podmiotów występujących 
wspólnie 

                  
 
                        

                                                                                                                                   …………………………..………………………………… 

                                                                                                                                                     (miejscowość, data) 

                 

 
 
             


