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Zamawiający:                                                                               Wschowa, dnia 09.04.2021 r. 

Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o                                             

ul. Daszyńskiego 10  

67-400 Wschowa     

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZPZO.07.2021 

na 

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 01 i 19 08 02                       

z Oczyszczalni Ścieków we Wschowie” 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze, transporcie           

i zagospodarowaniu odpadów o kodach: 19 08 01 - skratki oraz 19 08 02 - zawartość 

piaskowników, pochodzących z terenu Oczyszczalni Ścieków znajdującej                          

się w miejscowości Wschowa wraz z podstawieniem kontenera na te odpady                           

z zachowaniem wymogów określonych przepisami: 

1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (t.j. Dz. U.  z 2020 r. poz. 797); 

2) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1219); 

3) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania 

odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1277); 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego 

Zapytania – Opis Przedmiotu Zamówienia. 

2. Termin realizacji zamówienia: 

12 miesięcy od daty podpisania umowy. 

3. Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV): 

90.50.00.00-2 usługi związane z odpadami  

90.51.10.00-2 usługi wywozu odpadów  

90.51.37.00-3 usługi transportu odpadów  

90.51.39.00-5 usługi likwidacji odpadów 

4. Warunki udziału oraz przesłanki wykluczenia z udziału w postępowaniu. 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

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

19 08 01 i 19 08 02 wydaną przez odpowiedni organ lub pozwolenie na wytwarzanie 

odpadów obejmujące przetwarzanie odpadów; 
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2) posiadają wpis do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce 

odpadami (BDO) w zakresie umożliwiającym zgodną z prawem realizację 

zamówienia, w tym w zakresie transportu; 

3) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia; 

4) dysponują lub będą dysponować odpowiednim potencjałem technicznym służącym     

do bezpiecznego i zgodnego z aktualnymi przepisami prawa transportu odpadów          

o kodzie 19 08 01 i 19 08 02; 

5) przedstawią oświadczenie o planowanym sposobie odzysku bądź przetwarzaniu 

przedmiotowych odpadów, zgodnie z posiadaną decyzją na odzysk lub przetwarzanie 

odpadów (złożone oświadczenie musi być spójne z przedstawioną decyzją); 

6) posiadają oraz będą posiadać przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia 

ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę równą lub wyższą niż            

100.000,00 zł; 

Ubezpieczenie, o którym mowa powyżej musi obejmować swym zakresem zarówno 

ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków własnej osoby jak i innych 

osób wykonujących zlecone obowiązki w tym podwykonawców. 

7) nie podlegają wykluczeniu z udziału w niniejszym postępowaniu. 

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę: 

a) który nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 

b) który jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo tj. występują 

wzajemne powiązania między 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, a Wykonawcą, polegające           

w szczególności na: 

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika              

z przepisów prawa - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego                         

lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa                          

lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 

powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli; 
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c) który z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał albo nienależycie wykonał         

w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego,               

co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania 

Zamawiający sprawdzi czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu i czy nie 

podlega wykluczeniu w oparciu o złożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia, 

zawarte w treści załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego; 

8) złożyli ofertę niepodlegającą odrzuceniu w niniejszym postępowaniu w zakresie 

opisanym w przedmiotowej procedurze. 

     Zamawiający odrzuci ofertę: 

a) której treść nie odpowiada treści przedmiotowej procedury zapytania ofertowego           

w szczególności w zakresie opisu przedmiotu zamówienia; 

b) złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków, określonych                            

w przedmiotowym zapytaniu ofertowym; 

c) Wykonawcy, który nie składa wyjaśnień w zakresie oferty, o które poprosił 

Zamawiający, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego. 

5. Wykonawca składa ofertę zawierającą: 

1) wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2), 

2) kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienia w zakresie transportu odpadów (wpis 

do rejestru BDO) z wyszczególnieniem odpadów o kodach 19 08 01 i 19 08 02, 

3) kopię aktualnej decyzji na odzysk lub unieszkodliwienie odpadów o kodach 19 08 01 i 

19 08 02 wydanej przez odpowiedni organ lub kopię pozwolenia na wytwarzanie 

odpadów obejmujące przetwarzanie odpadów, 

4) podpisany załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna RODO. 

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). 

6. Sposób sporządzenia oferty: 

1) Ofertę sporządza się na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2                 

do niniejszego zapytania.  

2) Zamawiający dopuszcza sporządzenie oferty w formie elektronicznej, podpisanej 

profilem zaufanym, podpisem kwalifikowanym lub podpisem osobistym. 

3) Zamawiający dopuszcza sporządzenie oferty w postaci elektronicznej, tj. sporządzenie 

oferty w postaci papierowej, podpisanie podpisem własnoręcznym papierowej wersji 

oferty i przesłanie skanu tak sporządzonej oferty. 
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4) Formularz ofertowy winien być podpisany przez osobę/y upoważnioną/e                    

do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi                  

we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, wymogami 

ustawowymi oraz przepisami prawa, a upoważnienie do reprezentacji powinno być 

należycie udokumentowane.  

7. Sposób złożenia oferty: 

1) Ofertę w formie papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej treścią:   

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 01 i 19 08 02              

z Oczyszczalni Ścieków we Wschowie” oraz podać nazwę i adres oferenta (pieczęć 

oferenta). 

2) Ofertę składaną w formie lub w postaci elektronicznej należy przesłać na adres          

e-mail wskazany w ppkt 2 pkt 8 poniżej, wpisując w temacie wiadomości treść: „Oferta 

na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 01 i 19 08 02” 

8. Miejsce i termin składania ofert: 

1) Zamawiający informuje, że ofertę w formie papierowej można złożyć osobiście                    

w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Spółki, przy ul. Daszyńskiego 10,                   

67-400 Wschowa, do dnia 20.04.2021 r. do godziny 13:00 lub za pośrednictwem 

operatora pocztowego na adres Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.,                       

ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa, pod warunkiem, że przesłana oferta dotrze       

do Zamawiającego do dnia 20.04.2021 r. do godziny 13:00. 

2) Ofertę w formie lub w postaci elektronicznej należy przesłać na adres e-mail: 

beata.jurek@skwschowa.pl do dnia 20.04.2021 r. do godziny 13:00. 

UWAGA Z uwagi na panującą w kraju i na świecie pandemię COVID-19 

Zamawiający rekomenduje składanie ofert w formie lub w postaci elektronicznej. 

9. Otwarcie ofert. 

Zamawiający nie przewiduje jawnej sesji otwarcia ofert. 

 

10. Badanie ofert. 

Kryterium oceny ofert – „Cena brutto” – 100 % 

11. Rozstrzygnięcie postępowania: 

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie 

Wykonawców. 

12. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 

 Mirosława Rycerz – w zakresie przedmiotu zamówienia 

e-mail: miroslawa.rycerz@skwschowa.pl 

mailto:beata.jurek@skwschowa.pl
mailto:miroslawa.rycerz@skwschowa.pl
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 Beata Jurek – w zakresie procedury e-mail: beata.jurek@skwschowa.pl 

13. Załączniki: 

 Załącznik nr 1  - OPZ; 

 Załącznik nr 2  - Formularz ofertowy; 

 Załącznik nr 3 – Projekt Umowy 

 Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna RODO    

       

                                                                           

 
 Zatwierdził:  

Prezes Zarządu  

/-/ Krzysztof Kołodziejczyk 
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