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Świdwin, dn. 2019-07-03 

 

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie w ramach zapytania ofertowego 

 

ZAPRASZA 
do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: 

 

„ODBIÓR ORAZ ODZYSK LUB UNIESZKODLIWIANIE ODWODNIONYCH 

USTABILIZOWANYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  

W ŚWIDWINIE (KOD ODPADU 19 08 05)” 

 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest sukcesywny odbiór i odzysk odwodnionych 

ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Świdwinie (kod odpadu 19 

08 05) bezpośrednio po odwodnieniu na wirówkach w ilości szacunkowej ok. 1 800 ton 

rocznie (zamawiający zastrzega, że wskazana wartość jest wartością szacunkową, która może 

ulec zmianie w trakcie realizacji usługi). Zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 ustawy o 

odpadach Zamawiający dopuszcza odzysk osadów w następującej formie: 

• Do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, 

• Do uprawy roślin nie przeznaczonych do spożycia i produkcji pasz. 

 

WARUNKI GRUNTOWE, NA KTÓRYCH DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE 

WSKAZANYCH OSADÓW POWINNY SPEŁNIAĆ WYMOGI ART. 96 ust. 1 pkt 2 lub 3 

obowiązującej ustawy o odpadach, ponadto grunty winny spełniać następujące warunki: 

• Lokalizacja gruntów oraz stosowanie osadów na wskazanych gruntach winny 

spełniać warunki określone w art. 96 ust. 12 pkt 1-14 ustawy o odpadach, 

• Rodzaj planowanych upraw i sposób przetworzenia uprawianych roślin powinny 

być zgodne z art. 96 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy o odpadach oraz §3 ust. 7 

Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów 

ściekowych 

• Zgodnie z art. 96 ust. 6 ustawy o odpadach , przed zastosowaniem osadów 

ściekowych  na gruntach Zamawiający wykona badanie tychże gruntów. Koszty 

związane z badaniem gruntów poniesione przez Zamawiającego pokryje w całości 

Wykonawca. Zamawiający dopuszcza przedstawianie przez Wykonawcę badań 

gruntów, którymi dysponuje. Badania gruntów powinny być wykonane metodami 

referencyjnymi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie 

komunalnych osadów ściekowych. 
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Zamawiający przekaże Wykonawcy wyniki badań osadów w celu ustalenia dawki, jaka może 

być stosowana na poszczególnych gruntach. 

 

II. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym: 

 

O w/w zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

 

1. Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie umożliwiającym realizację 

przedmiotu zapytania ofertowego - w celu potwierdzenia niniejszego warunku 

Wykonawca winien załączyć podpisane przez Wykonawcę lub uprawnionego 

przedstawiciela Wykonawcy oświadczenie nr 1 (załącznik nr 2). 

2. Posiadają niezbędne uprawnienia umożliwiające realizację przedmiotu zapytania 

ofertowego zgodnie z obowiązującymi przepisami - w celu potwierdzenia 

niniejszego warunku Wykonawca do oferty winien załączyć: 

• Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu 

ustabilizowanych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) - kopia stosownej 

decyzji potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego 

Wykonawcę. 

• Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku  

i unieszkodliwiania osadów ściekowych- kopia stosownej decyzji potwierdzona 

za zgodność z oryginałem przez uprawnionego Wykonawcę. 

3. Dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia tj. 

posiadają odpowiednie środki załadunku  i transportu, przystosowane do transportu 

osadu drogami publicznymi o ładowności zapewniającej wywóz osadów w 

wyznaczonym terminie - w tym celu Wykonawca załączy do oferty  podpisane 

oświadczenie nr 1 stanowiące załącznik nr 3 niniejszego zapytania ofertowego. 

Zamawiający zastrzega, że osady winny być przewożone w szczelnych przyczepach, 

naczepach i kontenerach. Ponadto Zamawiający zastrzega również, że Wykonawca 

zapewni utrzymanie stanu nawierzchni dróg (zakładowych i publicznych) pod 

względem czystości w czasie wykonywania usługi. 

 

III. Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie Wykonawca winien załączyć do 

niniejszego zapytanie ofertowego: 

 

1. Podpisany przez uprawnionego Wykonawcę formularz cenowy stanowiący załącznik 

nr 1 niniejszego zapytania ofertowego; 

2. Podpisane przez uprawnionego Wykonawcę oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 

niniejszego zapytania ofertowego. 

3. Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu 

ustabilizowanych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) - kopia stosownej 

decyzji potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego Wykonawcę. 

4. Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i 

unieszkodliwiania osadów ściekowych- kopia stosownej decyzji potwierdzona za 

zgodność z oryginałem przez uprawnionego Wykonawcę. 

 

Zamawiający zaleca, aby niezbędne dokumenty i oświadczenia złożone zostały  

w kolejności wskazanej powyżej. 
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IV. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:  

1. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę cenową; 

2. Oferta cenowa zawierać musi formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru- 

załącznik nr 1. 

3. Dokumenty składające się na ofertę, muszą być podpisane przez upoważnio(nego)ych 

przedstawiciel(a)i Wykonawcy; 

4. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zapytania; 

5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie, komputerze, 

nieścieralnym atramentem lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez 

Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (pełnomocnika) 

upoważnionego do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w 

wysokości odpowiadającej cenie oferty, pod rygorem nieważności oferty; 

6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; 

7. Ofertę należy umieścić w jednej zamkniętej nieprzejrzystej kopercie/opakowaniu. 

Kopertę należy zaadresować oraz opisać w następujący sposób: 

 

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

ul. Armii Krajowej 21 

78-300 Świdwin 

Oferta na  „ODBIÓR ORAZ ODZYSK LUB UNIESZKODLIWIANIE 

ODWODNIONYCH USTABILIZOWANYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z 

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŚWIDWINIE” 

 

OTWORZYĆ dnia 18.07.2019r. o godz. 13:15 

 

 

V. Opis sposobu obliczania ceny oferty:  

1. Wykonawca przygotuje kalkulację cenową zgodnie z formularzem ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 1 niniejszego zaproszenia. Przedstawiona przez 

Wykonawcę kalkulacja cenowa zawierać musi zakres wszystkich prac niezbędnych do 

wykonania przedmiotu zapytania ofertowego. 

2. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej 

podstawie kalkulacji cenowej odpowiada wyłącznie Wykonawca. 

3. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie. 

4. Ceny w ofercie należy podać do drugiego miejsca po przecinku (netto, brutto, VAT). 

5. Obowiązujący podatek VAT należy wyliczyć zgodnie z zapisem §12 pkt.9 i 10 

Rozporządzenie Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 w sprawie zwrotu podatku 

niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, 

sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają 

zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług /Dz.U. Nr 97, poz.971/, od 

ceny netto. 
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VI. Nieprzekraczalny termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego 

 

W ramach niniejszego zapytania ofertowego ustala się termin realizacji jego 

przedmiotu przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy na świadczenie 

wskazanej usługi. 

 

VII. Inne istotne postanowienia zapytania ofertowego  

 

1. Termin związania ofertą: Wykonawcy, którzy złożą ofertę w ramach niniejszego 

zapytania ofertowego związani będą ofertą przez okres 30 dni; 

2. Pozostałe istotne warunki wykonania zamówienia nie objęte niniejszym 

zapytaniem ofertowym, określone zostaną w umowie z Wykonawcą, którego 

oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza; 

3. W przypadku uchylania się Wykonawcy, którego oferta wybrana zostanie jako 

najkorzystniejsza od podpisania umowy i przyjęcia jej warunków, umowa 

podpisana zostanie z drugim w kolejności Wykonawcą, którego oferta wybrana 

zostanie jako najkorzystniejsza; 

4. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia 

zapytania ofertowego w przypadku zaistnienia sytuacji, której nie można było 

przewidzieć na etapie przygotowywania zapytania ofertowego, a która w sposób 

istotny wpływa na realizację przedsięwzięcia. Za sytuacje uprawniające do 

unieważnienia zapytania ofertowego uznaje się: 

❖ Nie złożono żadnej oferty cenowej; 

❖ Oferta najkorzystniejsza złożona w ramach niniejszego zapytania 

ofertowego opiewa na kwotę przekraczającą możliwości finansowe 

Zamawiającego; 

❖ Żadna ze złożonych ofert nie spełnia warunków udziału w postępowaniu; 

❖ Stwierdzono istotne braki formalne w złożonych ofertach a Wykonawca 

uchyla się od stosownych uzupełnień we wskazanym przez Zamawiającego 

zakresie w związku z czym  Zamawiający nie może wyłonić oferty 

najkorzystniejszej; 

❖ Oferta najkorzystniejsza złożona została przez wykonawcę, który na rzecz 

Zamawiającego nie wykonał zamówienia w terminie umownym z przyczyn 

leżących po ich stronie, a przedłużenia tego nie uzgadniał z 

Zamawiającym, nie wywiązali się w terminie z warunków gwarancji lub 

rękojmi, wykonana na rzecz Zamawiającego robota budowlana obarczona 

była wadą powodującą konieczność poniesienia przez zamawiającego 

dodatkowych nakładów finansowych; 

❖ Zachodzą obiektywne przesłanki uznania, że realizacja przedmiotu 

zapytania ofertowego nie leży w interesie publicznym czego nie można 

było przewidzieć na etapie przygotowywania zapytania ofertowego. 

 

VIII. Istotne postanowienia umowne jakie zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy 

 

1. Warunki odbioru osadów bezpośrednio spod wirówek odbędzie się przy 

zachowaniu następujących warunków: 

• Odbiór osadów przez Wykonawcę, który będzie je stosował na gruntach 

zgodnie z posiadanym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 

odzysku lub unieszkodliwiania osadów rozpocznie się nie później, aniżeli 3 dni 
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od upływu 7-go dnia po zgłoszeniu przez wytwórcę osadów chęci stosowania 

osadów na gruntach do WIOŚ, zgodnie z art. 96 ust. 8 ustawy o odpadach; 

• Odbiór osadów przez Wykonawcę, który będzie je stosował na gruntach 

zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 ustawy o odpadach, rozpocznie się nie 

wcześniej, niż po zatwierdzeniu, że wyniki badań gruntów odpowiadają 

wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie 

komunalnych osadów ściekowych, lecz nie później, aniżeli 10 dni po 

uzyskaniu zatwierdzenia o jakim mowa powyżej. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie do: 

• Regularnego podstawiania środków załadunku (przyczep, naczep lub 

kontenerów)  

w sposób nie zakłócający pracy wirówek oraz do bezpośredniego załadunku 

osadów spod wirówek, 

• Odbioru załadowanych przyczep, naczep lub kontenerów w sposób nie 

zakłócający pracy wirówek, 

• Każdorazowo, gdy z powodu jakichkolwiek okoliczności nie ma możliwości 

permanentnego stosowania osadów na gruntach, Wykonawca jest również 

zobowiązany do regularnego podstawiania środków załadunku (przyczep, 

naczep lub kontenerów) w sposób nie zakłócający pracy wirówek oraz do 

bezpośredniego załadunku osadów spod wirówek w celu czasowego 

magazynowania osadów 

• W sytuacji zmiany bieżących potrzeb Zamawiającego, dotyczącej dobowej 

ilości osadów przeznaczonych do odbioru, która będzie zgłaszana faksem lub 

telefonicznie przez upoważnionego pracownika Oczyszczalni Ścieków do 

zapewnienia odbioru osadów w terminie zapewniającym ciągłą pracę wirówek. 

Termin ten będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy stronami. 

 

Zamawiający zastrzega, że powyższe warunki stanowią tylko część postanowień 

umownych. Pozostałe istotne postanowienia umowne przedstawione zostaną 

Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana w ramach niniejszego zapytania ofertowego 

jako najkorzystniejsza. 

 

IX. Opis kryteriów z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert: 

Podstawowym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena 100% oraz 

spełnienie wszystkich warunków określonych w treści niniejszego zapytania 

ofertowego. Niespełnienie któregokolwiek z określonych warunków lub niezłożenie 

stosownych dokumentów i oświadczeń skutkować będzie odrzuceniem oferty 

cenowej. 

 

X. Miejsce i termin złożenia ofert: 

Propozycje cenową należy złożyć w terminie do dnia 18.07.2019r. do godz. 13:00  

w siedzibie Zamawiającego tj. w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w 

Świdwinie przy ul. Armii Krajowej 21 - sekretariat bądź w formie elektronicznej na 

adres: przetargi@zuk-swidwin.com.pl . 
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XI. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 18.07.2019r. do godz. 13:00 w siedzibie 

Zamawiającego, tj. w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w  Świdwinie ul. 

Armii Krajowej 21, pokój nr 2. 

Wybór oferty cenowej najkorzystniejszej dokonany zostanie na posiedzeniu 

niejawnym przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego.  

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej przekazana zostanie odpowiednio 

uczestnikom zapytania ofertowego w terminie do 7 dni od dnia terminu składania 

ofert. 

 

XII. Osobą uprawnioną do kontaktów ze zleceniobiorcami jest: 

❖ w kwestiach formalnych dotyczących zapytania ofertowego – insp. ds. ochrony 

środowiska, inwestycji i technologii – Małgorzata Ratke, tel. 94 365 23 56, e-

mail: przetargi@zuk-swidwin.com.pl 

❖ w kwestiach przedmiotu zapytania ofertowego (m.in. zakres, wizja lokalna) - 

kierownik zakładu wodociągów i kanalizacji - Marek Spychalski tel. 

519 190 735 

mailto:przetargi@zuk-swidwin.com.pl

