
Ogłoszenie z dnia 2020-10-12 r. 
 

Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.: „ODBIÓR, TRANSPORT I 

ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z 

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WSCHOWIE” 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego sektorowego 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

NAZWA I ADRES: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o., krajowy numer 

identyfikacyjny 97805012400000,ul. Daszyńskiego  10 , 67-400  Wschowa, 

woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 655 402 605, , e-mail sekretariat@skwschowa.pl, , 

faks 655 402 607, dres strony internetowej (URL): www.skwschowa.pl  

 

KOMUNIKACJA: 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będą Warunki Zamówienia 

www.skwschowa.pl 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału                 

w postępowaniu w inny sposób 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności, za pośrednictwem operatora pocztowego 

lub osobiście na adres: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 10,      

67-400 Wschowa 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „ODBIÓR, TRANSPORT                

I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH                  

Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WSCHOWIE”  

Numer referencyjny: ZPSK.08.I.2020 

Rodzaj zamówienia:  Usługi 

Krótki opis przedmiotu zamówienia  

Wykonawca zobowiązany będzie do sukcesywnego świadczenia usługi polegającej                  

na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu poprzez odzysk lub unieszkodliwienie 

zhigienizowanych, ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie           

19 08 05 powstających w Oczyszczalni Ścieków we Wschowie w ilości                         

http://www.skwschowa.pl/


ok. 3300 Mg/1 rok, zgodnie z zachowaniem wymogów określonych obowiązującymi 

przepisami. 

Podana ilość osadów ma charakter szacunkowy i ustalona została w oparciu o ilości 

osadów zagospodarowywanych w latach poprzednich – faktyczna ilość może być inna,                    

co Wykonawca przyjmuje do wiadomości. W przypadku niewykorzystania w okresie 

obowiązywania umowy szacowanej ilości odebranych osadów (ok. 5000 Mg), 

Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie, w tym roszczenie o wyrównanie 

wynagrodzenia, bądź wydłużenie terminu obowiązywania umowy. 

Odbiór osadów będzie odbywał się bezpośrednio z terenu oczyszczalni ścieków. 

Zamawiający umożliwi Wykonawcy wjazd na teren oczyszczalni. 

Kody CPV: 

90513700 – 3 - Usługi transportu osadów  

90513600 – 2 - Usługi usuwania osadów 

90513800 – 4 – Usługi obróbki osadów 

90513900 – 5 – Usługi likwidacji osadów 

Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny 

system zakupów: 

Do dnia 30.04.2022 r. 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące 

warunki udziału w postępowaniu:  

a) posiadają aktualną decyzję na odzysk lub unieszkodliwienie odpadów o kodzie          

19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe) wydaną przez odpowiedni 

organ lub pozwolenie na wytwarzanie odpadów obejmujące przetwarzanie odpadów;  

b) posiadają wpis do rejestru BDO, w zakresie umożliwiającym zgodną z prawem 

realizację zamówienia, w tym w zakresie transportu; 

c) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali z należytą 

starannością co najmniej 1 zamówienie obejmujące usługę polegającą  na odbiorze, 

transporcie i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 19 08 05 (ustabilizowane 

komunalne osady ściekowe) w ilości min. 3000 Mg/rok; 



d) dysponują lub będą dysponować odpowiednim potencjałem technicznym służącym     

do bezpiecznego i zgodnego z aktualnymi przepisami prawa transportu osadów 

ściekowych o kodzie 19 08 05; 

e) wskażą miejsce stosowania komunalnych osadów ściekowych lub odzysku bądź ich 

unieszkodliwiania zgodne z wymogami art. 9 ust. 3 Ustawy o odpadach i oświadczą, 

że miejsca te nie są objęte zakazami ustalonymi w art. 43 ust. 6 Ustawy o odpadach      

i spełniają wymagania § 2 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Środowiska                       

z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 

r., poz. 257); 

f) w przypadku stosowania komunalnych osadów ściekowych w rolnictwie posiadają 

prawo do dysponowania gruntami spełniającymi wymagania przepisów Ustawy              

o odpadach o powierzchni zapewniającej zagospodarowanie osadów w ciągu 2 lat; 

g) nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie przesłanek 

wymienionych w § 9 Regulaminu. 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU  

Każdy Wykonawca składa z ofertą: 

1) wypełniony i podpisany formularz oferty (zgodny ze wzorem stanowiącym  

załącznik  nr 1 do WZ);  

2) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału z wykorzystaniem wzoru  - 

załącznik   nr 2 do WZ; 

3) oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenie z udziału z 

wykorzystaniem wzoru  - załącznik nr 3 do WZ 

4) kopia aktualnej decyzji na odzysk lub unieszkodliwienie odpadów o kodzie 19 08 

05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe) wydaną przez odpowiedni organ 

lub pozwolenie na wytwarzanie odpadów obejmujące przetwarzanie odpadów; 

5) kopia potwierdzająca wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust.1 Ustawy             

o odpadach, w zakresie odpadów o kodzie 19 08 05;  

6) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,      

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia; 

7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,           

o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) – załącznik nr 4 do SIWZ. 



 

Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy: 

1) uzupełniony oraz zaakceptowany przez Wykonawcę projekt umowy (załącznik                 

nr 5 do niniejszej SIWZ); 

2) kserokopię aktualnej polisy odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej  z przedmiotem zamówienia na kwotę równą lub wyższą niż  

200 000 zł (wartość kontraktowa i deliktowa w sumie); 

PROCEDURA 

1. Niniejsze zamówienie jest zamówieniem sektorowym w rozumieniu art. 132 ust.1 

pkt 4 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych    

(t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843 ze. zm.) – dalej zwana Ustawą Pzp, w stosunku              

do których nie stosuje się  przepisów Ustawy Pzp; 

2. Przedmiotowe postępowanie, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych               

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp, prowadzone jest      

w trybie przetargu nieograniczonego,  na podstawie „Regulaminu udzielania 

zamówień sektorowych, do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo 

zamówień publicznych Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. dla zamówień              

o wartości powyżej kwoty 30.000 EURO” – dalej zwanym Regulaminem. 

Wykonawca zobowiązany  jest do zapoznania się z Regulaminem umieszczonym      

na stronie internetowej Zamawiającego. 

Zamawiający żąda wniesienia wadium: 

Nie 

KRYTERIA OCENY OFERT 

 

Kryteria Znaczenie 

Cena 95,00 

Termin płatności 5,00 

 

 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

Data: 2020-10-26, godzina: 09:45, 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu: 

> język polski 

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 40 (od ostatecznego terminu składania 

ofert) 
 


