
Poddębice, dnia 04.01.2019 r. 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  
NA ODBIÓR i ZAGOSPODAROWANIE POPRZEZ UNIESZKODLIWIENIE SKRATEK I PIASKU 

POWSTAŁYCH W PROCESIE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE 
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PODDĘBICACH 

PRZY UL. MŁYNARSKIEJ  5  
 
 
DANE ZAMAWIAJĄCEGO: 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. 
ul. Parzęczewska 29/35, 99-200 Poddębice 
Tel. 43-678 43 66;  e-mail:mpwik-poddebice.pl 
 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. zaprasza do złożenia 
oferty cenowej na : 

1) odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów w postaci skratek o kodzie 19-08-01                                        
z oczyszczalni ścieków w Poddębicach ul. Młynarska 5 w ilości ok. 1,5 Mg/miesiąc 

2) odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawartości piaskowników o kodzie 19-08-02                       
z oczyszczalni ścieków w Poddębicach ul. Młynarska 5 w ilości ok. 1,5 Mg/miesiąc 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 1 raz w ciągu miesiąca usługi polegającej na odbiorze, 
transporcie i unieszkodliwieniu odpadów o kodach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014 r, poz. 1923) tj. skratek 19-08-01 
i zawartości piaskowników 19-08-02 pochodzących z oczyszczalni ścieków w Poddębicach                                     
ul. Młynarska 5 z zachowaniem wymogów określonych przepisami : 
 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn.zm.) 

 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., 
poz. 519 ) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz 
procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz.U. z 
2013 r. poz.38) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów 
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2014 r. , poz. 1973), 

 oraz innych powiązanych aktów wykonawczych. 
2. Ilość wytworzonych odpadów uzależniona jest od ilości i jakości ścieków doprowadzonych na 
oczyszczalnię. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przekazywanych odpadów, co nie może 
stanowić podstawy do odstąpienia przez Wykonawcę od umowy i nie powoduje żadnych roszczeń 
Wykonawcy wobec Zamawiającego. 
4. Realizacja zamówienia obejmuje: 
a) skratki i zawartości piaskowników – 1 raz w okresie miesiąca w terminie trzech dni od daty otrzymania 
telefonicznej informacji od Zamawiającego, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 
do 19:00. 
b) wywóz odpadów będzie następował zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
d) transport i zagospodarowanie odpadów będących przedmiotem niniejszego zamówienia będzie 
realizowany przy pomocy sprzętu wykonawcy, 
e) odebrane skratki i zawartości piaskowników wymagają potwierdzenia przez Wykonawcę lub osobę 
przez niego upoważnioną na karcie przekazania odpadu przygotowanej w dwóch egzemplarzach przez 
Zamawiającego, zgodnie z obowiązującym wzorem. 
5. W momencie odbioru skratek i zawartości piaskowników Wykonawca staje się ich posiadaczem                             
i przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za sposób gospodarowania zgodnie z posiadanym 
pozwoleniami. 
6. W przypadku kontroli służb Inspekcji Państwowych w następstwie których dojdzie do nałożenia 
ewentualnych kar finansowych na Zamawiającego (jako wytwórcę), a wynikających z transportu i 
zagospodarowania odpadu niezgodnego z prawem lub warunkami zawartymi  w umowie Wykonawca 
jest zobowiązany do zwrotu równowartości tych kar na rzecz Zamawiającego. 
7. Wykonawca przedstawi informację o planowanym sposobie i miejscu odzysku lub unieszkodliwiania 
odpadów. 



8. Termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 roku. 
9. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia – dane techniczno – organizacyjne: 

a) Wykonawca musi posiadać decyzję właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie 
gospodarki odpadami z oczyszczalni ścieków do określonego przedmiotu zamówienia. 
b) Wykonawca powinien dysponować środkami transportu drogowego dostosowanymi zgodnie                                    
z obowiązującymi przepisami do odbioru przedmiotu zamówienia lub przedstawi pisemne 
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do 
wykonania zamówienia. 

10. Rozliczenia za odbiór odpadów, następować będą na podstawie Kart Przekazania Odpadów za 
okres, w którym usługa została wykonana. 
 

KRYTERIA WYBORU OFERTY ORAZ ICH WAGA: 
Cena – 100 % 
 

TERMIN PŁATNOŚCI – 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury (rachunku) przez 
Wykonawcę. 
 
SPOSÓB SPORZĄDZENIA OFERTY 
Ofertę należy sporządzić wg załącznika nr 1 do niniejszego zapytania. 
 

Ponadto do oferty należy dołączyć zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwienie odpadów o kodzie                     
19 08 02, 19 08 01 uwzględniające zbieranie i transport odpadów. W przypadku, gdy Wykonawca 
posiada jedynie zezwolenie na zbieranie i transport odpadów (łącznie) i brak zezwolenia na odzysk lub 
unieszkodliwienie odpadów – Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu posiadane 
zezwolenie na zbieranie i transport wydane przez właściwy organ ochrony środowiska, oraz umowę lub 
inny dokument prawny zawarty z posiadaczem odpadów, któremu odbierane z oczyszczalni ścieków w 
Poddębicach ul. Młynarska 5 odpady Wykonawca będzie przekazywał. Posiadacz odpadów, któremu 
Wykonawca będzie przekazywał odpady, winien mieć ważne wymagane prawem zezwolenia na odzysk 
lub unieszkodliwianie odpadów wydane przez właściwy organ ochrony środowiska. 
 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie ceną, umowa zostanie zawarta                    
z Wykonawcą, który zaproponuje najniższą cenę spełniając powyższe warunki. 
 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 
Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać wyłącznie pisemnie – osobiście 
bądź drogą pocztową na adres: 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. 
ul. Parzęczewska 29/3599-200 Poddębice, sekretariat pok. Nr 6. 
 

Ważność oferty: 30 dni od daty złożenia oferty 
 

Ostateczny termin składania ofert upływa 11.01.2019 r. godz. 12.00. 

 
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11.01.2019 r. o godz. 12.30. 
Wszelkie pytania dot. zapytania ofertowego należy kierować na adres: 
e-mail: biuro@mpwik-poddebice.pl lub pod nr. tel. 43-678 98 50 osoba do kontaktu p. Paweł 
Kaczorowski. 
 
 

Dla określenia szacunkowej wartości zamówienia przyjęto, że nie przekracza ona wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 30.000 euro ( art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 kwietnia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wykonania wyboru oferty bez podania 
przyczyny. 
 

                                                                                                                                                                                                                                        
 

 

mailto:ug@dabrowazielona.pl

