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        Zaklików, dnia 02.02.2023 r. 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr  1/23/ZC 
 

 
 

„Załadunek, odbiór, transport i przetwarzanie ustabilizowanych osadów 
ściekowych o kodzie 190805 z oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipa oraz 

Zaklików” 
 

 

 

 

Odpowiedź na zapytanie ofertowe - formularz ofertowy wraz z załącznikami należy 

składać do dnia 9 lutego 2023 r. do godz. 13:00 zgodnie ze sposobem określonym w niniejszym 

SWZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .............................. 

Z poważaniem 

Sebastian Klimecki 

Prezes Gminnego Zakładu Komunalnego w Zaklikowie 

 

 

 

 

 



I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 
 

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. z/s w Zaklikowie zwana dalej „Zamawiającym”, 

ul. Targowa 2, 37-470 Zaklików, 

województwo: podkarpackie, powiat: stalowowolski, 

NIP: 8652566772, REGON: 367883587, 

nr telefonu: (0-15) 873 84 05, 

Poczta elektroniczna [e-mail]: Zbyszek.ciesielski@gzkzaklikow.pl 
 Strona internetowa Zamawiającego [URL]: www.gzkzaklikow.pl 

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: godz. 7.00 – 15.00 z wyłączeniem  

dni ustawowo wolnych od pracy. 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania 

ofertowego, zawartego w § 6 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Gminnego Zakładu 

Komunalnego Sp. z o.o. z/s w Zaklikowie, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł – 

wyłączonych z konieczności stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

(stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 3/2021 z dnia 1.04.2021 r.). 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi pn „Załadunek, odbiór, transport i 

przetwarzanie ustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie 190805 z oczyszczalni 
ścieków w miejscowości Lipa oraz Zaklików” 

2.  Zakres odbioru odpadów:  

• Przedmiotem zamówienia jest usługa wywozu ustabilizowanych komunalnych osadów 

ściekowych o kodzie 190805 

• Wywóz osadów będzie realizowany w systemie obsługi ciągłej według zgłoszeń wywozu 

uzgodnionego z Zamawiającym,  

• Szacowana ilość odpadów: Ustabilizowany komunalny osad ściekowy (kod odpadu 

190805) w ilości około - 250 Mg/rok 

• Wywóz osadów będzie realizowany w systemie obsługi ciągłej według zgłoszeń wywozu 

uzgodnionego z Zamawiającym,  

• Osad gromadzony jest w kontenerze KP7 lub KP10. Wykonawca zobowiązany jest 

posiadać kontenery na wymianę zabieranych kontenerów Zamawiającego dostosowane 

do magazynowania i przewozu ustabilizowanego komunalnego osadu ściekowego. – 

• Za transport i zagospodarowanie osadów odebranych z oczyszczalni ścieków odpowiada 

Wykonawca. Osady winny być załadowane własnym sprzętem Wykonawcy. 

• Odbiór i transport osadów odbywał się będzie przy użyciu przystosowanego do tego 

rodzaju ładunku, sprzętu Wykonawcy. (wymagany załadunek kontenera w pozycji 

poziomej)  

• Na podstawie zlecenia telefonicznego lub przesłanego drogą elektroniczną wystawionego 

przez Gminny Zakład Komunalny  zobowiązany jest do odbioru osadu o kodzie 190805 w 

terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia. 

• Potwierdzenie przyjęcia odpadów o których mowa powyżej odbywać się będzie 

każdorazowo na podstawie „Karty przekazania odpadu” potwierdzonej pod względem 

ilościowym przez Zamawiającego oraz przez Odbiorcę. 

• Wykonawca przejmuje od Zamawiającego z chwilą przekazania odpadów 

odpowiedzialność za ich odbiór, transport, zagospodarowanie, wykorzystanie lub 

unieszkodliwienie. 



• Odpady do czasu ich odbioru przez Wykonawcę są tymczasowo składowane na terenie 

oczyszczalni ścieków. 

• Odzysk lub unieszkodliwianie osadów może odbywać się metodami przewidzianymi w 

załączniku nr 1 i nr 2 do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2021 poz. 

779 z późn. zm.) 

3. Warunki wymagane od wykonawcy: 

 wywóz i zagospodarowanie osadów zgodne z wymaganiami obowiązujących przepisów, 

  wykonawca musi posiadać aktualne dokumenty potwierdzające posiadanie zezwolenia 

właściwych organów, tym wpis do rejestru BDO na prowadzenie działalności w zakresie 

objętym przedmiotem zamówienia.  

 transport osadów środkiem Wykonawcy spełniającym wymogi przewozu odpadów 

mazistych , 

 systematyczny odbiór i wywóz osadów również w okresie zimowym, 

 zagospodarowanie osadów w miejscu zgodnym z obowiązującymi przepisami, 

 solidność i niezawodność wykonywanej usługi. 

 przy transporcie i załadunku Wykonawca odpowiada za zachowanie czystości. W przypadku 

zabrudzenia lub uszkodzenia nawierzchni dróg Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia 

zabrudzenia lub naprawy nawierzchni.  

 wykonawca oświadcza, że posiada stosowne limity odbioru odpadów niezbędne do realizacji 

zamówienia. 

4. Ilość wytwarzanych osadów nie jest zależna od zamawiającego. Ustalone ilości są szacunkowe i 

mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb zamawiającego uwzględniając ilość 

osadów wytworzonych przez oczyszczalnie. 

5. Podane powyżej ilości osadów należy traktować jako orientacyjne i Wykonawcy nie przysługuje 

prawo odszkodowania za nieosiągnięcie wskazanych wielkości. 

6. Usługa będzie wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. 

7. Zamawiający wyznaczy miejsce postoju kontenerów dogodne do opróżnienia. 

8. Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z 

treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia dostępną na stronie internetowej 

Zamawiającego (www.gzkzaklikow.pl.)  

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

 

IV.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin realizacji robót wynosi: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2023 r. 

2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy 

stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ. 

V.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB PRZYGOTOWANIA 
OFERTY 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej. 

W związku z powyższym Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia przez Wykonawcę: 

a) wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w 

zakresie kodu 19 08 05,  

b) aktualne ostateczne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zagospodarowania, 

odzysku lub unieszkodliwiania komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 zgodnie z 

Ustawą dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 

Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w zakresie kodu 19 08 05. 



2. Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym, podając cenę 

jednostkową, oraz łączną wartość oferty netto i brutto.  

Oferta powinna: 

 być opatrzona pieczątką firmową, 

 posiadać datę sporządzenia, 

 oferta musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy,  musi być podpisana przez osoby uprawnione 

lub upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

 podpisy na ofercie muszą być czytelne, a w przypadku podpisu nieczytelnego opatrzone imienną 

pieczątką. 

VI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza 

Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.  

Podana w ofercie ceny jednostkowa za 1 Mg realizacji usługi mają charakter ryczałtowy. Cena ta 

musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i musi uwzględniać 

wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z 

tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

 Ustalona w ofercie wysokość wynagrodzenia za 1 Mg realizacji usługi jest ostateczna, niezależnie 

od rozmiaru świadczonych usług oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Za 

ustalenie wielkości koniecznych realizacji usługi nakładów do realizacji usług stanowiących 

przedmiot zamówienia i przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia odpowiada 

wyłącznie Wykonawca. 

  Cena za 1 Mg osadu odebranego musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania 

zamówienia, jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi 

przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie 

okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę. Za ustalenie oraz sposób przeprowadzenia kalkulacji 

wynagrodzenia odpowiada wyłącznie Wykonawca. Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w 

ofercie wynikających z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W 

związku z powyższym od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z 

przedmiotem zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością. Cena zryczałtowana 

(dla obu oczyszczalni) za 1 Mg osadu odebranego powinna obejmować: 

 - koszty transportu pustego kontenera do oczyszczalni  

- koszty postoju kontenera podczas mechanicznego załadunku kontenera osadem, 

- koszty wywozu kontenera z osadem do miejsca zagospodarowania, 

- koszty przyjęcia osadu, zważenia i zagospodarowania osadu przez Wykonawcę. 

 Podstawę ustalenia rzeczywistego wynagrodzenie, jakie Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
za Wykonanie usługi będzie ustalone jako iloczyn ceny jednostkowej netto za 1 Mg, 
obowiązującej stawki podatku VAT oraz liczby Mg rzeczywiście odebranych osadów w 
danym miesiącu. Liczba odebranych Mg w danym miesiącu będzie ustalana na podstawie 
kart przekazania odpadów z systemu BDO. Obliczona w ten sposób cena oferty stanowić 
będzie wynagrodzenie Wykonawcy. 

Ostateczne wynagrodzenie za usługę będzie uzależnione od liczby odebranych Mg osadów w 
okresie trwania przedmiotu zamówienia,  

Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami 
ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 



VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1) Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2) W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 

jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany 

przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia 

przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 

 

VIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami oceny ofert: 

1)  Cena (C) – waga kryterium 100%; 

 

cena najniższa netto* 

C = ------------------------------------------------   x 100 pkt  

cena oferty ocenianej netto 

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa netto podana przez 

Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. 

Cena ofertowa netto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z 

realizacją przedmiotu zamówienia 

IX. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU 
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

1. Termin składania ofert: 15.02.2023 do godz. 13:00 

2.  O ferta powinna być złożona: 

a. W siedzibie Zamawiającego, tj. Gminnym Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. ul. Targowa 2,  

37 – 470 Zaklików lub, 

b. drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@gzkzaklikow.pl  

3. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje mailowo wzywając wybranego Wykonawcę do 

zawarcia umowy oraz przedstawi informację na stronie internetowej GZK sp. z o.o. 

(www.gzkzaklikow.pl). 

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 

5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania uzasadnienia 



X. DODATKOWE INFORMACJE  

Dodatkowych informacji udziela - Ciesielski Zbigniew pod numerem telefonu (15) 8738405 oraz adresem 

e-mail: zbyszek.ciesielski@gzkzaklikow.pl 

XI. ZAŁĄCZNIKI 

• Zał. nr 1 – formularz ofertowy 

• Zał. nr 2 – Projekt umowy 

 

 

 


