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        Osielec, dnia 5.12.2022 r. 

 

ZAPROSZENIE DO PISEMNEGO SKŁADANIA OFERT  

 

 Spółka Komunalna Skawa Jordanów Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na: 

„Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanego odwodnionego osadu 

ściekowego po prasie technologicznej oraz skratek i piasku z czyszczalni 

ścieków w miejscowościach Osielec i Łętownia w gminie Jordanów”. 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

SPÓŁKA KOMUNALNA SKAWA JORDANÓW SP. Z O.O. 

34-234 OSIELEC 749 

NIP 552-166-50-64, REGON 120561352 

KRS 0000290815, TEL. 18 534 20 21, 509 559 301, 605 382 337 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Nazwa zamówienia: „Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanego 

odwodnionego osadu ściekowego po prasie technologicznej oraz skratek i 

piasku z czyszczalni ścieków w miejscowościach Osielec i Łętownia w gminie 

Jordanów”. 

1. Rodzaj zamówienia: usługa  

2. Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa 

polegająca na odbiorze i transporcie ustabilizowanego odwodnionego osadu ściekowego po 

prasie technologicznej oraz skratek i piasku oraz zagospodarowania tych odpadów. 

2.1.Wykonawca w czasie obowiązywania umowy zobowiązany będzie do odbioru, transportu 

i zagospodarowania z Oczyszczalni ścieków Osielcu i Łętowni:  

Kod odpadu 190801 skratki – ok. 20 Mg  

Kod odpadu 190802 piasek – ok. 5 Mg  



Kod odpadu 190805 osad ściekowy – ok. 120 Mg  

2.2.Podana powyżej ilość jest ilością szacunkową i może ulec zmianie z przyczyn 

technologicznych. W przypadku odbioru komunalnych osadów ściekowych, skratek i piasku w 

ilości mniejszej bądź większej niż podana powyżej  

2.3.Odbiór oraz wywóz odpadów będzie odbywać się przy użyciu przystosowanego do tego 

rodzaju ładunku sprzętem (kontenery i samochody) należącym do Wykonawcy. 

2.4.Wykonawca w trakcie trwania umowy zobowiązany jest do dostarczenia pustych 

kontenerów, w których będą gromadzone, a następnie wywożone w celu unieszkodliwienia 

odpady i osady ściekowe pochodzące z Oczyszczalni ścieków w Osielcu i Łętowni. Pusty 

kontener wyposażony w zamknięcia umożliwiające ich transport zgodnie z obowiązującymi 

przepisami powinien być przygotowany do załadunku oraz ustawiony w miejscu wyznaczonym 

przez Zamawiającego.  

2.5.Odbiór osadu powinien nastąpić w ciągu 72 godzin od zgłoszenia wykonania usługi.  

2.6.Rozliczenie za odbiór osadu odbywać się będzie na podstawie karty przekazania 

odpadów, za miesiąc, w którym usługa została wykonana. Zamawiający nie dysponuje wagą 

samochodową, wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia ważenia przekazanych 

osadów na własny koszt. Karta przekazania odpadów powinna być zgodna z 

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

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. 2019r. poz. 819 z późn. 

zm. ) 

 2.7. W przypadku kontroli Inspekcji Państwowych i ewentualnych kar finansowych nałożonych 

na Zamawiającego (jako na wytwórcę) wynikających z zagospodarowania osadu ściekowego 

niezgodnie z warunkami zawartymi w umowie, Zamawiający obciąży finansowo Wykonawcę.  

2.8. Jakoś odpadów podlegających zagospodarowaniu określa sprawozdanie z badań 

wykonanych przez akredytowane laboratorium. Zamawiający jako wytwórca komunalnych 

odpadów ściekowych, zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy wykonanej 

najaktualniejszej analizy fizykochemicznej przekazywanych odpadów.  

2.9. Każdorazowa zmiana sposobu zagospodarowania odpadów zobowiązuje Wykonawcę Do 

wcześniejszego przedłożenia Zamawiającemu nowego opisu sposobu ich zagospodarowania.  

3. Czas realizacji przedmiotu zamówienia: od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.  

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do 

wykonywania działalności lub czynności objętych zamówieniem, posiadają niezbędną wiedzę 

i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym zdolnym do 

wykonywania zamówienia, a ich sytuacja finansowo-ekonomiczna zapewni jego realizację.  

2. Wykonawca określa cenę oferty netto i brutto za 1Mg każdego odpadu.  



3. Wykonawca zobowiązuje się wywieźć i zagospodarować odpady po cenach wskazanych w 

ofercie przez cały okres obowiązywania umowy w ilości wynikającej z potrzeb Zamawiającego.  

 

IV. WYMAGANE DOKUMENTY DO PODPISANIA UMOWY  

Do formularza oferty Wykonawca dołączy następujące dokumenty: 

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

oferty.  

2. Decyzję na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem tj. transport 

komunalnych osadów ściekowych i decyzję na zagospodarowanie komunalnych osadów 

ściekowych  

V. WARUNKI PŁATNOŚCI  

Należności płatne będą przez Zamawiającego przelewem na wskazane na fakturze konto 

Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty złożenia przez niego prawidłowo wystawionej faktury VAT 

w siedzibie Zamawiającego.  

VI. KRYTERIA OCENY OFERTY a) najniższa cena – 100%  

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim w siedzibie Zamawiającego w 

punkcie obsługi klienta (Osielec 749) lub e-mailem: osielecsk@wp.pl w jednym egzemplarzu.  

2. Termin składania ofert: do dnia 12.12.2022 r. do godz. 13.00 

3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.  

4. Ofertę oraz wszystkie załączniki do oferty podpisują osoby uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy. 

 5. Zaoferowana cena powinna obejmować wszystkie niezbędne koszty do realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

 6. Cenę za wykonaną usługę należy wyrazić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku.  

7. Oferty można składać na własnym druku ofertowym lub na załączniku nr 1. 

 8. Oferty nie można składać częściowo. 

 VIII. INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU PODPISANIA UMOWY  

1. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano.  

IX. ZAŁĄCZNIKI  

1. Formularz ofertowy - zał. nr 1  

2. Ostatnie badania osadu – zał. nr 2  


