
 

 

 

        Nowogród Bobrzański, dnia 26.11.2018 r. 

 

oznaczenie sprawy:  AZ.2301.2.2018.IS 

            Wg rozdzielnika 

ZAMAWIAJĄCY –                                                                                           

  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o. 

w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul Dąbrowskiego 10 

66-010 Nowogród Bobrzański 

Telefon: 68 3276 550, fax: 68 3276 467 

realizując zamówienie sektorowe, do którego nie  mają  zastosowania przepisy ustawy  

 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm. .) 

 (wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 50 000 euro) 

 
ZAPRASZA 

  

do złożenia oferty na wykonanie usługi: odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych 

komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z oczyszczalni ścieków Nowogród 

Bobrzański ul. Sportowa  

 
1. Opis przedmiotu zamówienia:   

 
Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport wraz z załadunkiem na własne samochodowe 

środki transportowe oraz zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwianie 

komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z oczyszczalni ścieków Nowogród 

Bobrzański ul. Sportowa.;  

Kod odpadu: (ustabilizowane komunalne osady ściekowe ) 19 08 05. 

Szacunkowa łączna ilość osadu do odbioru, wywozu i zagospodarowania w ramach umowy 

wynosi około 600 Mg.  

Wykonawca zobowiązany będzie do zagospodarowania osadów ściekowych u z zachowaniem 

wymogów  określonych przepisami: 
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 Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach ( t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 992 z późn. zm); 

  Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t. j. Dz. U. 2018  poz. 799 

z późn. zm.); 

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6.02.2015 r. w sprawie komunalnych 

osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 poz. 257 z późn. zm. )  

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów 

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973 

z późn. zm.) oraz innych powiązanych aktów wykonawczych. 

Orientacyjna ilość osadu wytarzana w ciągu dnia wynosi do 3 Mg 

Charakterystyka osadu: 

 Postać – mazisto-ziemista, 

 Uwodnienie – 70-80% po prasie osadu, 

 Sucha masa osadu – 15-30 %. 

Osady wytworzone w Oczyszczalni Ścieków w Nowogrodzie Bobrzańskim poddawane                       

są badaniom z częstotliwością i w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska 

w sprawie komunalnych osadów ściekowych.  

Zamawiający zastrzega, że podana  ilość  osadu ściekowego jest ilością  szacunkową i służy 

do wyliczenia wartości oferty i oceny ofert. 

Zamawiający przewiduje odbiór osadów w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 

od 7:00 do 15:00 z zapewnieniem przez Wykonawcę certyfikowanych kontenerów 

dostosowanych do rodzaju odpadu. 

Kontenery po zapełnieniu przez Zamawiającego i po telefonicznym zgłoszeniu Wykonawcy               

o tym fakcie przez upoważnionych pracowników zamawiającego mają być niezwłocznie 

wymienione przez Wykonawcę na puste. 

Ważenie wywożonych osadów odbywać się będzie na legalizowanej wadze Zamawiającego na 

terenie składowiska odpadów w Klępinie. 

Rozliczenie będzie dokonywane na podstawie rzeczywistych wielkości i cen jednostkowych 

zł/Mg. Wynagrodzenie płatne będzie za rzeczywiście wykonanie usługi, co miesiąc na 

podstawie faktury VAT wraz z załączoną kartą przekazania odpadów.  

 



 

 

 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości wywożonych osadów, tj. zmniejszenie 

ilości wywożonych osadów, a Wykonawca z tego tytułu nie będzie wnosił jakichkolwiek 

roszczeń finansowych wobec Zamawiającego. 

Sprzęt użyty przez Wykonawcę podczas usługi ma być: 

 szczelny ( nie powodować wycieków) 

 stabilny, 

 mieć ładowność i wytrzymałość przystosowaną do wywozu osadów i pozwalającą na 

ich odbiór z oczyszczalni 

2. Termin wykonania zamówienia: 

   Wymagany termin realizacji zamówienia: od  01.01.2019 r.  do 31.12.2019 r. 

3. Termin związania ofertą  
1) Wykonawcy pozostają  związani ofertą przez okres  21 dni. 
2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od momentu  złożenia  oferty. 

 
4.Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają: 

 aktualne zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

transportu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05.  

 W przypadku innego niż rolnicze zagospodarowanie – złożą również aktualne 

zezwolenie na prowadzenie działalności  w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania 

ustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie   19 08 05.     

5. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne   ocena 

spełnienia opisanych warunków  udziału w postępowaniu dokonywana będzie            w oparciu 

o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty  oraz    oświadczenia; 

-    ocena warunków będzie odbywać się metodą  spełnia/nie spełnia; 

6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy: 
 
1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy  z wykorzystaniem  wzoru- załącznik nr 1;  
2) Dokumenty potwierdzające uprawnienie do reprezentacji osób podpisujących ofertę: 

aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie  o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert; w przypadku działania przez pełnomocnika –  

 



 

 
 
 
 

 umocowanie prawne ( np. oryginał pełnomocnictwa lub kopia notarialnie potwierdzona),           
o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych; 

3) aktualne zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu 
ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05. W przypadku innego 
niż rolnicze zagospodarowanie – złożą również aktualne zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania ustabilizowanych osadów ściekowych 
o kodzie 19 08 05.   

4) Wykaz gruntów na których mają być zastosowane komunalne osady ściekowe  w celach 
określonych zgodnie z art. 96 ust. 1 Ustawy o odpadach (t. j. Dz. U. 2018 poz. 992 z poźn. 
zm.) oraz aktualne mapy geodezyjne, 
5) tytuł własności gruntów na których mają być zastosowane komunalne osady ściekowe, 

6) oświadczenia Wykonawcy, że grunty na których mają być zastosowane komunalne osady    
ściekowe nie są objęte zakazami w myśl art. 96 ust. 12 Ustawy o odpadach (t. j. Dz. U. 
2018  poz. 992   z późn. zm.) i spełniają wymagania § 2 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 25.02.2015r.   w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2015 
poz.257 z późn. zm. ),  

7) oświadczenie wykonawcy, że grunty na których mają być stosowane komunalne osady 
ściekowe znajdują się na terenie woj. lubuskiego, 
       

    Wszystkie wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów 

lub kopii potwierdzonych za zgodność na każdej ze stron przez osobę/y 

uprawnioną/e do podpisania oferty z dopiskiem  "Za zgodność  z oryginałem". 

   7.  Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 
1. W niniejszym postępowaniu  Zamawiający i Wykonawcy przekazuje wszelkie 

informacje, oświadczenia, wnioski  lub dokumenty   na piśmie. Zamawiający dopuszcza 
przekazywanie w/w także za pomocą faxu na nr 683276467 oraz droga elektroniczną 
na adres: mgzgkim@wp.pl. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego 
z wnioskiem o wyjaśnienie treści  zaproszenia. 

2. Pytania wykonawców muszą być kierowane w formie określonej w pkt 1.  
3. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie jednak nie później niż na  2 dni przed 

upływem terminu składania ofert.  
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom  zaproszonym  

do udziału w postepowaniu. 
 

8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: 
1) Stanisław Grzelec – tel. 68 321 60 85 ( w sprawach dotyczących przedmiotu 

zamówienia); 
2) Izabela Szymczak    - tel. 68 3276 550 wew. 107 

 
         Fax: 068 3276 467 

          e-mail: mgzgkim@wp.pl  
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9. Opis sposobu przygotowania oferty: 
 
 
Przygotowanie oferty:  

a) oferta musi być sporządzona w języku polskim, czytelnym pismem. 
b) oferta winna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki,          

o których mowa w zaproszeniu do złożenia  oferty; 
c) wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi osoba ją składająca; 
d) wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 

 
e) oferta oraz wszystkie załączniki wymagają  podpisu osób uprawnionych do 

reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, 
wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa; jeżeli oferta i załączniki zostaną 
podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy,  należy dołączyć 
właściwe umocowanie prawne;  

f) dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi 
przez zamawiającego wzorcami - załącznikami. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów 
winny być wypełnione, a w szczególności musza zawierać wszystkie wymagane 
informacje i dane oraz zawierać odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie dopuszcza się 
składania alternatywnych  co do treści i formy dokumentów; 

g) poprawki w ofercie musza być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 
(osób) wymienionej w pkt e); 
 

10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 
1)  Ofertę  należy złożyć w  formie pisemnej ( fax, e-mail, list)  w terminie do dnia            

05 .12.2018 r. do godz. 11.00, na adres: 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 

ul. Dąbrowskiego 10, 

66-010 Nowogród Bobrzański. 

mgzgkim@wp.pl 

fax: 68 3276467 

    2)   Miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiającego,  

dnia 05.12.2018 r. o godz. 12:00 

3) W przypadku składania ofert pisemnie (listem)  należy ją złożyć w  zamkniętej 

kopercie w siedzibie zamawiającego: koperta powinna być zabezpieczona przed  

otwarciem w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści aż do terminu 

otwarcia ofert; 



 

 

 

 

4) Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana na adres zamawiającego       

i opieczętowana w sposób mogący jednoznacznie zidentyfikować wykonawcę. 

oznakowanie winno być następujące: 

             

 „OFERTA  NA   ODBIÓR OSADÓW ŚCIEKOWYCH – nie otwierać 

przed  05.12.2018 r. godz. 12:00”   

 
 

11. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie: 
 

1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. 
2. Cena muszą być wyrażona w PLN. 
3. Zaproponowana cena powinna zawierać: cenę jednostkową  netto usługi  (za          

1 tonę),  wartość netto całości usługi (600 ton), obowiązujący podatek od towarów 
i usług, wartość brutto usługi (600 ton); 

4. Podatek VAT należy obliczyć zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i 
usług   z 11   marca 2004   r. ( t. j. Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 z późn.  
zm.). 

5. Cena nie ulega zmianie przez okres obowiązywania umowy. 
 

  12.  Korygowanie dopuszczalnych błędów rachunkowych 

Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób: 

1) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar - jeżeli obliczona  wartość 

netto nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, 

że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową;  

2) jeżeli wartość zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą przyjmuje się, że prawidłowo 

podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu,  

3) zamawiający uwzględni także konsekwencje dokonanych poprawek rachunkowych. 

13. Korygowanie dopuszczalnych błędów pisarskich 

Zamawiający sprostuje w ofercie także oczywiste błędy pisarskie o ile nie spowodują one 

istotnej    zmiany treści oferty – np. błędy ortograficzne, gramatyczne, stylistyczne, błędy 

mylnej pisowni nazw własnych, inne ewidentne błędy (np. 2014 r. zamiast 2015 r. w dacie 

oferty). 

 



 

 

 

14.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

wraz    podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oceny oferty 

a. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty  będzie się kierował następującym kryterium: 
              CENA- 100% 

Najwyższą ilość punktów tj. 100 otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych   w ofertach 

na wykonanie zamówienia objętego niniejszym zamówieniem  ceny  w pozostałych ofertach 

punktowane będą w oparciu o następujący wzór: 

Cena brutto ofert najtańszej (najniższej) 

---------------------------------------------------   x 100  pkt x 100%     

 Cena brutto oferty badanej 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku 

15.Ogłoszenia wyników postępowania  

  1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadomi 

wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

    a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę, 

16. Warunki umowy 

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży  najkorzystniejszą ofertę. 
2. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem. 
3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszych  

istotnych warunków zamówienia  oraz danych zawartych w ofercie. 
4. Postanowienia umowy zawarto we wzorze, który stanowi załącznik nr  2 do zaproszenia. 
 
 
17.  Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  - związana  z postępowaniem  o 

udzielenie    zamówienia publicznego 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

 

 



 

 

 

 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  /nazwa i adres oraz dane kontaktowe 
zamawiającego/; Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie 
Bobrzańskim Sp.  z o.o. ul. Dąbrowskiego 10, 66-010 Nowogród Bobrzański, tel. 
683276550, 

 inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwa zamawiającego/ Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp.  z o.o. ul. Dąbrowskiego 10, 
66-010 Nowogród Bobrzański, jest Pani Anna Reszel ul. Nad Obrą, 15, 66-440   
Skwierzyna, e-mail: odtj.reszel@gmail  tel. +48  509 936 160; 

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro: 

odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych 

o kodzie 19 08 05 z oczyszczalni ścieków Nowogród Bobrzański ul. Sportowa  Pana/Pani  

dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały 

pierwotnie zebrane. 

  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 
18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna   
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 
lit. c RODO. 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego 
administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora 
ochrony danych osobowych. 
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** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 

wyniku  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro ani 

zmianą   postanowień umowy   w zakresie niezgodnym   przepisami prawa oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w 

odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 

prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 

względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 
17. Załączniki: 
 

a) Załącznik nr 1 -Formularz ofertowy; 

b) Załącznik nr 2 – wzór umowy 

 

                                                                        Zatwierdzam 
              Prezes Zarządu 
        
                                                                     Ryszard Napierała  
 
 

  


