
Zapytanie ofertowe 

 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. 

 zaprasza do złożenia oferty na 
„Wynajem kontenerów do składowania odpadów komunalnych oraz odbiór, transport                             

i zagospodarowanie odpadów pochodzących z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Poddębicach ul. Młynarska 5.” 

 

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 2019 r. poz. 1843 ze zm.) 
 
 

I. ZAMAWIAJĄCY : 
Miejskie przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. 
ul. Parzęczewska 29/35, 99-200 Poddębice 
tel. 43 678-43-66, fax. 43 678-43-66      e- mail:biuro@mpwik-poddebice.pl 
 

II. ZAKRES  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBEJMUJE :   
1.1 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w Punkcie Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych tj.: 

a) papier, tektura (150101, 200101) 
b) metale (150104, 200140) 
c) tworzywa sztuczne (150102, 200139) 
d) szkło (150106, 200102) 
e) opakowania wielomateriałowe (150105) 
f) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone (200201, 200108) 
g) przeterminowane leki (200132) 
h) chemikalia (200180) 
i) zużyte baterie i akumulatory (160604, 160605, 200133, 200134) 
j) zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (200135, 200136) 
k) meble i inne odpady wielkogabarytowe (200307) 
l) zużyte opony z pojazdów osobowych (160103) 
m) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (170101, 170102, 170103, 

170107,170201,170904) 
 

1.2 Planowana masa odpadów, która zostanie przekazana do zagospodarowania. 

Kod odpadu Rodzaj odpadu 
Przewidywana masa odpadów 

w Mg w okresie            
(15.09.2020 r. do 31.12.2020 r.)  

150101, 200101 Papier i tektura 0,2 

150104, 200140 Metale 0,2 

150102, 200139 Tworzywa sztuczne 0,2 

150106, 200102 Szkło 0,3 

150105 Opakowania wielomateriałowe 0,1 

200201,200108 Odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady 
zielone 

3 
 

200132 Przeterminowane leki 0,05 

200180 Chemikalia 0,1 

160604, 160605, 
200133, 200134 

Zużyte baterie i akumulatory 0,2 

200135, 200136 Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny 3 

200307 Meble i inne odpady wielkogabarytowe 30 

160103 Zużyte opony z pojazdów osobowych 3 

170101, 170102, 
170103, 170107, 
170201, 170904, 

Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady 
komunalne 

7 



1.3 Rodzaje kontenerów w których składowane będą poszczególne odpady: 

a) papier, tektura (150101, 200101) – kontener 1,1 m3 
b) metale (150104, 200140) – kontener 1,1 m3 
c) tworzywa sztuczne (150102, 200139) – kontener 1,1 m3 
d) szkło (150106, 200102) – kontener 1,1 m3 
e) opakowania wielomateriałowe (150105) – kontener 1,1 m3 
f) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone (200201, 200108) – kontener 1,1 m3 
g) przeterminowane leki (200132) – pojemnik 120 L 
h) chemikalia (200180) – pojemnik 240 L 
i) zużyte baterie i akumulatory (160604, 160605, 200133, 200134) – pojemnik 240 L   

j) zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (200135, 200136) – kontener typu Mulda 7m3 
k) meble i inne odpady wielkogabarytowe (200307) – składowane będą pod wiatą 

l) zużyte opony z pojazdów osobowych (160103) – kontener typu Mulda 7m3 
m) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (170101, 170102, 170103, 170107, 

170201,170904) – kontenery typu Mulda 7m3 – 2 sztuki 
 

2. Ilość kontenerów do wypożyczenia:  

a) kontener Mulda 7m3 – 4 sztuki 
b) kontener 1100 l – 7 sztuk 
c) kontener 240 l – 2 sztuki 
d) kontener 120 l – 1 sztuki 

 

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części. 

4. Wszystkie odpady wymienione w  pkt. 1 należy przekazać do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach. 
, 

5. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie instalacje do przetwarzania odpadów, do których będzie 

przekazywał odpady. 
 

6. Wymagania, które musi spełniać Wykonawca 

1) Wykonawca musi posiadać aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej na świadczenie usług                              

w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenu Gminy Poddębice 

2) Wykonawca musi posiadać aktualne zezwolenie w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych i innych 

niż niebezpieczne. 

Jeżeli ww. dokumenty stracą ważność w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do 

dostarczenia Zamawiającemu nowych obowiązujących dokumentów, w terminie do ostatniego dnia 

obowiązywania zezwoleń. 

 

7. Warunki odbioru kontenerów / pojemników 

O konieczności odbioru odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych powiadamiał będzie 

kierownik Oczyszczalni Ścieków w Poddębicach. 

Firma będzie miała obowiązek w ciągu 5-ciu dni roboczych od zawiadomienia przyjechać pod wskazane                         

w zgłoszeniu miejsce – Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Poddębicach                                

ul. Młynarska 5. Odpady przekazywane będą Wykonawcy na podstawie karty przekazania odpadu 

wystawionej przez Zamawiającego. 

 

8. Kryteria wyboru oferty  

 - NAJNIŻSZA CENA - 100% 

 Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające 

wprost z zakresu realizacji zamówienia, jak również inne, a bez których nie można wykonać 

zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę 



zamówienia, w tym m.in.: transport, dostawę, koszt obowiązującego podatku VAT.  

 Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

 

9. Warunki rozliczania i płatności 

1) Termin płatności: 14 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

2) Wykonawca do faktury VAT dołącza karty przekazania odpadu. 

3) Rozliczenie będzie następowało na podstawie faktycznie wykonanych kursów oraz rzeczywistej ilości ton  

odpadów zgodnie z kartą przekazania odpadu. 

   

10. Wymagany termin realizacji całego zamówienia 

Od podpisania umowy do dnia 31.12.2020 roku. 

 

11. Sposób przygotowania oferty: 

- ofertę należy złożyć na załączniku Nr 1; 

- sporządzić w języku polskim w formie pisemnej; 

- oświadczenie wykonawcy – załącznik Nr 2 

- parafowany projekt umowy – załącznik Nr 3; 

 

12. Miejsce i termin składania ofert : 

1. Ofertę należy złożyć: 

 w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego z dopiskiem „Wynajem kontenerów do 
składowania odpadów komunalnych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów 
pochodzących z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 
Poddębicach ul. Młynarska 5.” w terminie do dnia 15.09.2020 r. do godziny 13:00 w siedzibie 
Zamawiającego pok. Nr 6, osobiście lub pocztą,  

 pocztą elektroniczną na adres: biuro@mpwik-poddebice.pl w tytule: „Wynajem kontenerów do 
składowania odpadów komunalnych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów 
pochodzących z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 
Poddębicach ul. Młynarska 5.” w terminie do dnia 15.09.2020 r. do godziny 13:00. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
3. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie 

treści zapytania. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 1 dzień przed 
upływem terminu składania ofert. Zamawiający zamieści treść odpowiedzi na stronie internetowej. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania bez podania przyczyny.        

 

 

                                                                                                                        

Poddębice, dnia 10.09.2020 r.                      

 

mailto:biuro@mpwik-poddebice.pl

