
 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 
www.kostrzyn.wlkp.pl, www.zkkostrzyn.pl  

 

Kostrzyn: Przetarg nieograniczony na odbiór, transpo rt oraz odzysk ustabilizowanych osadów 

ściekowych wytworzonych przez Oczyszczalnie Ścieków w Skałowie, gmina Kostrzyn o kodzie 19 08 05 

w okresie od daty podpisania umowy do 31 grudnia 20 17r. 

Numer ogłoszenia: 69744 - 2016; data zamieszczenia:  29.03.2016 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:   
V zamówienia publicznego 

 zawarcia umowy ramowej 

 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zakład Komunalny , ul. Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn, woj. wielkopolskie, tel. 
0618178239, faks 061 8970908. 
Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.kostrzyn.wlkp.pl, www.zkkostrzyn.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Jednostka administracyjna jednostki samorządu terytorialnego. 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Przetarg nieograniczony na odbiór, transport oraz 
odzysk ustabilizowanych osadów ściekowych wytworzonych przez Oczyszczalnie Ścieków w Skałowie, gmina 
Kostrzyn o kodzie 19 08 05 w okresie od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2017r.. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest 
odbiór, transport oraz odzysk ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 
powstających na oczyszczalni ścieków w Skałowie, gmina Kostrzyn o szacunkowej ilości 5 000 Mg. Zakres 
zamówienia obejmuje 1.Ilość osadów 5 000 Mg.2.Miejsce odbioru Oczyszczalnia Ścieków w Skałowie, gmina 
Kostrzyn, województwo wielkopolskie.3.Charakterystyka osadu osad ustabilizowany i odwodniony na 
urządzeniu dekantacyjnym o średniej zawartości suchej masy około 19% spełniający wymogi Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 06.02.2015r w sprawie komunalnych osadów ściekowych Dz.U. 2015, poz. 257. 
4.Zamawiający zobowiązany jest wykonać badania komunalnych osadów ściekowych i przekazać Wykonawcy 
wyniki badań dla każdej partii osadów przed rozpoczęciem ich przekazywania zgodnie z art. 43, ust. 3 Ustawy 
o odpadach z dnia 27.04.2001 r. Każda partia przebadanego osadu musi mieć określoną wielkość i spełniać 
warunki Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 06.02.2015r w sprawie komunalnych osadów ściekowych 
Dz.U. 2015, poz. 257.5.Załadunek osadu na środek transportowy Wykonawcy nastąpi kosztem i staraniem 
Wykonawcy.6.Każda partia samochód osadu musi być zważona na wadze elektronicznej i potwierdzona 
dokumentem ważenia. Koszt ważenia ponosi Wykonawca.7.Transport osadów do miejsca odzysku zapewnia 
Wykonawca. Odbiór komunalnych osadów ściekowych będzie następował na podstawie pisemnego 
zawiadomienia przez Zamawiającego przesłanego do Wykonawcy drogą mailowa lub faksem w zależności od 
potrzeb Zamawiającego. Wykonawca każdorazowo potwierdzi otrzymane zawiadomienie na numer fax 61 
8970-908. 8.Z chwilą wywiezienia osadu poza bramę terenu oczyszczalni ścieków w Skałowie wszelką 
odpowiedzialność za wywożony osad przejmuje Wykonawca. Ponosi on całkowitą odpowiedzialność za 
odebrane od Zamawiającego ustabilizowane osady ściekowe oraz właściwy i zgodny z obowiązującymi 
przepisami sposób ich transportowania i wykorzystania. 9.Transport winien być prowadzony zgodnie z 
zasadami prawa drogowego, w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie środowiska i dróg publicznych. W 
przypadku wystąpienia zdarzenia, które spowoduje zanieczyszczenie lub wypadnięcie odpadu ze środka 
transportu, należy bezzwłocznie zabezpieczyć teren zgodnie z przepisami drogowymi i BHP oraz niezwłocznie 
uporządkować teren i przywrócić go do stanu sprzed zdarzenia. Szkody wyrządzone osobom trzecim przez 
środek transportu lub przewożone odpady będą pokrywane przez Wykonawcę. 10.Potwierdzenie przyjęcia 
partii osadów ściekowych odbywać się będzie każdorazowo w oparciu o Kartę przekazania odpadu 
potwierdzoną pod względem ilościowym, na podstawie dowodu ważenia, przez Zamawiającego i 
Wykonawcę.11.Osady ściekowe mają być poddane odzyskowi na terenie woj. wielkopolskiego, za wyjątkiem 



opisanym w art. 20 ust.5 Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 21 z późn. 
zm..12.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 14 grudnia 2012 r. r. o odpadach Dz.U.2013 r., poz.21, i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska Dz.U.2008 r. Nr 25, poz.150 oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 06.02.2015r w 
sprawie komunalnych osadów ściekowych Dz. U. 2015, poz. 257, Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 
dnia 05.04.2011 r. w sprawie procesu odzysku R10 Dz. U. nr 86 poz.476,. Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji 
odpadów Dz. U. 2014 poz.1973,.13.Na etapie podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do 
jednoznacznego pisemnego zadeklarowania sposobu odzysku osadu. Każdorazowa zmiana sposobu 
zagospodarowania osadu zobowiązuje Wykonawcę do wcześniejszego przedłożenia Zamawiającemu nowej 
deklaracji.. 
II.1.5)  
V przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących  

Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających o łącznej wartości do 30 % wartości 
zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające to zamówienia polegające wyłącznie na powtórzeniu tego 
samego rodzaju usług, które objęte są zamówieniem podstawowym. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 90.51.30.00-6. 
II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 
II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.12.2017. 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM 
III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium:  Ustala się wadium w wysokości: 3.000,00 zł.(słownie:trzytysiącezłotych00/100) 
Wadium należy wpłacić na podany poniżej rachunek bankowy do dnia 08.04.2016 roku. Powyższy termin 
wniesienia wadium uważa się za zachowany, gdy kwota wadium znajdzie się w tym dniu do godz. 9:00 na 
podanym koncie Zakładu Komunalnego w Kostrzynie. Konto do wpłacenia wadium ING Bank Śląski 
57105015201000002363033776 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 
Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta przed upływem terminu 
składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości. Wadium wniesione w pieniądzu 
zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z 
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 
koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
wskazany przez Wykonawcę. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału 
wraz z ofertą pok. Sekretariat, najpóźniej w terminie złożenia ofert. Kopię poświadczoną za zgodność z 
oryginałem należy załączyć do oferty. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę 
wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego- wzywające do zapłaty 
kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia- następuje jego 
bezwarunkowa wypłata, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta /poręczyciela. Oferta 
niezabezpieczona wadium w jednej lub kilku z podanych wyżej form zostanie wykluczona bez rozpatrywania. 
Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z 
zastrzeżeniem art. 46 ust. 4 a ustawy pzp. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 
Wykonawca, którego oferta została wybrana 1.odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego 
na warunkach określonych w ofercie 2.nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
3.zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy  Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wyniesieniu zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żądał jego wniesienia. Zamawiający zwraca niezwłocznie 
wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający 
żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono je po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta 
wybrana została jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 
Zamawiającego. 
III.2) ZALICZKI  
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa 
nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  



W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, 
związanych z realizacją przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga załączenia do oferty następujących 
dokumentów a) aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów, tj. 
ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, wydanego przez właściwy organ. b) aktualnego zezwolenia 
na transport osadów tj. ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych wydanego przez właściwy organ. 
III.3.2) Wiedza i do świadczenie  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający wymaga a)wykazu (wg zał. nr 4 do Oferty) 
wykonanych lub aktualnie realizowanych (min. 3 zamówienia) w zakresie wywozu osadu, w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, z podaniem ich wartości, opisu przedmiotu wykonanej usługi, dat wykonania i odbiorców, b)dokumentu 
potwierdzającego, że usługi wymienione w w/w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane np. poświadczenie 
lub inny dokument, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać takiego poświadczenia-wydane nie wcześniej niż 3-y miesiące przed terminem składania ofert w 
przypadku usług aktualnie realizowanych należycie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu 
dokonana zostanie w oparciu o informacja zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach, zgodnie z 
formułą spełnia - nie spełnia, na podstawie dokumentów załączonych do oferty. 
III.3.3) Potencjał techniczny  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia, Zamawiający nie precyzuje tego warunku. 
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
Osoby zdolne do wykonania zamówienia. Zamawiający nie precyzuje tego warunku. 
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
Zamawiający nie precyzuje tego warunku. 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawc ę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć: 
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; 
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 wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży 
przedło żyć: 
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; 
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych 
podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego 
podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej, 
przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący, 
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; 
III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności 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; 



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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

1 - Cena - 80 

2 - Czas realizacji odbioru osadów - 10 

3 - Termin płatności za usługę – 10 

IV.2.2)  

  przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna,  adres strony, na której będzie prowadzona: 

IV.3) ZMIANA UMOWY  
przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy:  
Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  
zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem możliwości i warunków dokonania takich zmian określonych poniżej 
1.1.Zmiana strony umowy tj. następstwo prawne wynikające z odrębnych przepisów oraz zmiana nazwy, adresu i 
siedziby jednej ze stron, 1.2.Zmiana obowiązujących przepisów pociągająca za sobą zmianę postanowień 
umowy, 1.3.Zmiana wartości umowy ze względu na ustawową zmianę stawki podatku VAT, 1.4.Zmiana terminu 
zakończenia realizacji usługi, w przypadku wcześniejszego wykorzystania środków, do czasu wykorzystania 
środków określonych w umowie 1.5.Nieprzewidzianych okoliczności formalno-prawnych, 1.6.Danych osobowych 
przedstawicieli i osób upoważnionych - tylko w uzgodnieniu i po otrzymaniu akceptacji Zamawiającego - 
podwykonawcy lub innego podmiotu uczestniczącego w realizacji przedmiotu zamówienia, na którego zasobach 
polegać będzie Wykonawca - wyłącznie na pisemny wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego, udzieloną 
wyłącznie po dostarczeniu dokumentów określonych przez Zamawiającego, adekwatnie do wymagań 
obowiązujących w trakcie przeprowadzonej procedury przetargowej, zmiana umowy, w przypadku zaistnienia 
sytuacji wynikającej ze zmiany przepisów prawa, Jakiekolwiek zmiany umowy wymagają zgody obu stron oraz 
pod rygorem nieważności - zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do umowy. Zamawiającemu 
przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji określonej w art. 145 prawa zamówień publicznych. W 
takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  
www.kostrzyn.wlkp.pl, www.zkkostrzyn.pl 
Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Zakład Komunalny, ul. 
Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post ępowaniu lub ofert:  08.04.2016 
godzina 09:00, miejsce: Zakład Komunalny, ul. Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn, Sekretariat. 
IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 
środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym  
Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
 
 


