
. 
Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 461634-2013 z dnia 2013-11-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ogrodzieniec 
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... 
Termin składania ofert: 2013-11-21  

 

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: 502726 - 2013; data zamieszczenia: 05.12.2013 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 
numer ogłoszenia w BZP: 461634 - 2013r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia: nie. 

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. 

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

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.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.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu 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 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=461634&rok=2013-11-13


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.. 

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

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.12.2013. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

· AUTO-RADIO Sp. z o.o., ul. Kościelna 37, 41-700 Ruda Śląska, kraj/woj. śląskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 119698,75 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

· Cena wybranej oferty: 85200,00 
· Oferta z najniższą ceną: 85200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 85200,00 
· Waluta: PLN. 

 
 


