
Strona 1 z 3 
 

SP.041.12.2021 

Wierzbica, dnia 13.10.2021 r. 

  

ZAPYTANIE OFERTOWE  

Odbiór i unieszkodliwianie lub odzysk odpadów o kodach 19 08 01 z 
oczyszczalni ścieków w Rzeczkowie Kolonii 78, gmina Wierzbica 

  
I Zamawiający. 

Gmina Wierzbica 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy 
26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73 
tel. 500-050-816 
NIP: 948-238-24-81 

  
II Przedmiot zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i unieszkodliwiania lub 
odzysku  odpadów o kodach 19 08 01 (skratki) zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 10) powstałych w procesie oczyszczania ścieków na 
oczyszczalni ścieków w Rzeczkowie Kolonii i Przepompowni ścieków 

2. Zadanie musi być zrealizowane w oparciu o ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach   ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701  z późn. zm.). 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

Zadanie  

Odbiór i unieszkodliwianie lub odzysk skratek – kod odpadu 19 08 01. Wywóz 
skratek będzie odbywał się z następujących obiektów: 

1. Oczyszczalnia ścieków – Rzeczków Kolonia 78 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oraz ustawienia  
1 sztuki otwartego pojemnika kontenerowego KP-7 (7m3) do KP10 (10m3)   
(do wyboru) na swój koszt na cały okres trwania umowy. Szacowna roczna 
ilość skratek z tego obiektu to 30 Mg 
 

2. Przepompownia ścieków - ul. Partyzantów, Wierzbica 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oraz ustawienia  
1 sztuki pojemnika kontenerowego KP2 (2m3) do KP-7 (7m3) (do wyboru) na 
swój koszt na cały okres trwania umowy. Szacowna roczna ilość skratek z 
tego obiektu to 3 Mg 
 

Rozliczenie z ilości skratek nastąpi po zważeniu ilości odpadów dostarczonych 
do unieszkodliwienia lub odzysku. Ważenie skratek wywożonych z oczyszczalni 
ścieków będzie odbywać się kosztem i staraniem Wykonawcy. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo obecności przy ważeniu skratek. 
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Szacunkowa łączna ilość skratek – 33 Mg. 

4. Załadunek odpadów w będzie leżeć w gestii Zamawiającego. 

5. Przy wyborze metody odzysku lub unieszkodliwienia należy wziąć pod uwagę 
ograniczenia wynikające z podstawowej charakterystyki odpadów o kodach  
19 08 01  

III Terminy wykonywania zamówienia. 

Pożądany termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2021 roku 

  
IV Miejsce, termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19.10.2021 roku, do godz. 11.30  
w formie elektronicznej na adres wodociagi0@poczta.onet.pl 

  

V Warunki udziału w postępowaniu oraz zawartość ofert. 

Do złożenia ofert mogą przystąpić wykonawcy, którzy w terminie określonym w 
punkcie IV wyślą następujące dokumenty: 

1. wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1), 
2. uprawnienia w zakresie transportu odpadów ( wpis do rejestru BDO) z 

wyszczególnieniem odpadów o kodach 19 08 01, 
3. aktualną decyzję w zakresie przetwarzania (odzysku lub unieszkodliwiania) 

odpadów z wyszczególnieniem odpadów o kodach 19 08 01 oraz wpis do 
rejestru BDO. 

W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada takich uprawnień lub decyzji, powinien 
dołączyć do oferty uprawnienia lub decyzję firmy (Podwykonawcy) na transport oraz 
przetwarzanie (odzysk lub unieszkodliwianie) przedmiotowego odpadu oraz umowę z 
tą firmą (Podwykonawcą). 

  

VI Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy 
wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu 
oceny ofert. 

1. Jedynym kryterium oceny ofert (100 %) jest cena realizacji zamówienia. 
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania z 

najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia. 
3. Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty. Ilości 

materiałów i robót oblicza Oferent. Oferent jest odpowiedzialny za prawidłowe 
obliczenie wszystkich pozycji i ilości, tak aby obejmowały pełen zakres prac, 
aby oferta tworzyła całość gotową do wykonania. Żadne późniejsze zmiany 
nie są możliwe. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za podane przez 
siebie ilości. 

mailto:wodociagi0@poczta.onet.pl
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VII Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 
wyborze oferty w celu zawarcia umowy. 

1. Protokół z rozstrzygnięcia zapytania zawiera: nazwę (firmę) i adres 
wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także 
nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze 
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert 

2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 
ponownej oceny. 

VIII Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do 
treści zawieranej umowy. 

Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do zaproszenia i zawiera istotne dla 
Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy. 

 IX Dodatkowe informacje. 

1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania Oferenci mogą składać w formie 
pisemnej lub elektronicznej u Zamawiającego. 

2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Oferentami są: 

a) w sprawie przedmiotu zamówienia pytania proszę kierować:  
- Jacek Małek – kierownik ZWiK – tel. 500-050-816 
- Roman Ankurowski – 605-227-011 przetargi@wierzbica.pl 
 
 

X Załączniki. 

1. formularz ofertowy 

2. projekt umowy 

3. Podstawowa charakterystyka skratek 

4. Sprawozdanie z badań nr 245959/21/GDY 

5. Oświadczenie wymagane w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

6. Klauzula informacyjna 

  

 Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo 
zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro. 
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