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Ogrodzieniec: Załadunek, wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych 
poprzez odzysk lub unieszkodliwienie oraz załadunek, wywóz i unieszkodliwianie piasku 
i skratek z oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu, ul. Kościuszki 107, woj. śląskie 
Numer ogłoszenia: 461634 - 2013; data zamieszczenia: 13.11.2013 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu , plac Wolności 
42, 42-440 Ogrodzieniec, woj. śląskie, tel. 32 67 32 081, faks 32 67 09 721. 

· Adres strony internetowej zamawiającego: www.ogrodzieniec.bip.jur.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zakład budżetowy. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Załadunek, wywóz i 
zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych poprzez odzysk lub unieszkodliwienie 
oraz załadunek, wywóz i unieszkodliwianie piasku i skratek z oczyszczalni ścieków w 
Ogrodzieńcu, ul. Kościuszki 107, woj. śląskie. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot 
zamówienia obejmuje świadczenie usług polegających na załadunku, transporcie i 
zagospodarowaniu przez odzysk lub unieszkodliwianie : a) - komunalnych osadów 
ściekowych o kodzie 190805 w ilości szacunkowej 750Mg Zawartość suchej masy od 16% do 
19% b) - skratek o kodzie 190801 w ilości szacunkowej 15Mg c) - piasku o kodzie 190802 w 
ilości szacunkowej 35Mg powstających w oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu. 
Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi. W/w wartości są 
uzależnione od ilości i jakości dopływających do oczyszczalni ścieków surowych jak również 
od stopnia odwodnienia w przypadku komunalnych osadów ściekowych. W ramach 
zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wywieźć wszystkie odpady, nawet jeżeli ich ilość 
będzie większa niż szacunkowa. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot 
zamówienia przy użyciu własnych maszyn, urządzeń, narzędzi i pracowników. Osady 
wytworzone w Oczyszczalni ścieków są badane z częstotliwością i w zakresie zgodnym z 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych.. 

http://www.ogrodzieniec.bip.jur.pl/


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.36.00-2, 90.51.38.00-4, 90.51.37.00-3, 
90.51.20.00-9. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
31.12.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

· III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu 
o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do 
osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy, - decyzja 
o zezwoleniu na prowadzenie zbierania odpadów oraz transport odpadów, - 
decyzja o zezwoleniu na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania 
odpadów. . Zezwolenie o którym mowa ma zapewnić odbiór przez okres co 
najmniej 12 miesięcy, liczony od daty podpisania umowy ilości osadów 
ściekowych, skratek i piasku , na którą składana jest oferta, 

· III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o - wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 
warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie: w tym minimum jednego odpowiadającego charakterowi zamówienia , 
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz 
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub 
są wykonywane należycie, 

· III.3.3) Potencjał techniczny 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o - wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy do realizacji 
przedmiotu zamówienia 

· III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o - oświadczenie z art. 22 ust 1 pzp 
· III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o - opłacona polisa potwierdzającą ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku jej 
braku innym dokumentem potwierdzającym, że Wykonawca ubezpieczony jest 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu należy przedłożyć: 

· potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w 
szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; 

· wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

· wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 
wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z 
informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; 

· opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów 



przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie 
dysponował wykonawca: 

· opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny 
podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć: 

· oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

· aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 
1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że: 

· nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

· nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

· lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 
tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

- wypełniony formularz ofertowy W przypadku rolniczego wykorzystania osadów w związku 
z wymaganiami Ustawy o odpadach należy przedłożyć: - akt własności lub umowa dzierżawy 
- dokument określający tytuł prawny gruntów na których mają być stosowane osady ściekowe 



- wydany przez właściwy organ, w przypadku dzierżawy- zgodę właściciela gruntów na 
zastosowanie na nich osadów ściekowych, - wypis wyrys z ewidencji gruntów określający 
miejsce stosowania osadów : miejscowość, nr działki -wydany przez właściwy organ, numer 
obrębu geodezyjnego, - aktualne badania laboratoryjne gleb działek, które pozwalają do 
zagospodarowania na ich powierzchni w/w ilości osadów ściekowych zgodnie z 
obowiązującymi warunkami tj. Załącznikiem nr 1,2,3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z 
dnia 13.07.2010r w sprawie komunalnych osadów ściekowych oraz Rozporządzeniem z dnia 
5.04.2011r w sprawie procesu odzysku R 10 ( Dz.U. nr 86 poz. 476 ) - oświadczenie 
Wykonawcy, że spełnione są wszystkie warunki stosowania komunalnych osadów 
ściekowych określone w art. 96 ust. 12 Ustawy o odpadach w brzmieniu: 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.ogrodzieniec.bip.jur.pl  
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu 42-440 Ogrodzieniec Plac Wolności 42. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 21.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu 
42-440 Ogrodzieniec Plac Wolności 42. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
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