
 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
Numer postępowania: 1.2022 

 
Załadunek, odbiór, transport i przetwarzanie ustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie 190805 

z oczyszczalni ścieków w Górze i Czerninie Dolnej  

 
1. Zamawiający 

Technika Komunalna TEKOM Sp. z o.o., ul. Podwale 12a, 56-200 Góra 
Tel. 65 543 21 59, 65 543 36 32 
e-mail: sekretariat_tekom@wp.pl 
Adres strony internetowej: http://www.tekom.net.pl/ 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/tekom  
Adres strony internetowej, na której udostępnione będą zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty bezpośrednio związane 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://platformazakupowa.pl/pn/tekom  
Dni i godziny pracy Zamawiającego:  
Poniedziałek – piątek: 7:00 – 15:00 
 

2. Tryb zamówienia 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień 
Sektorowych Techniki Komunalnej „TEKOM” Sp. z o.o. w Górze. 
Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.tekom.net.pl/ 
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za 
pośrednictwem darmowej  platformy przetargowej dostępnej pod adresem internetowym: 
https://platformazakupowa.pl/pn/tekom  

 
3. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych 
w okresie trwania umowy stanowiących odpady o kodzie 19 08 05, z Oczyszczalni ścieków w Górze i Czerninie Dolnej, z 
zachowaniem wymogów określonych przepisami prawa, w tym w zgodzie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. 
Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm., dalej Uodp), ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 
2019r., poz. 1396ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów 
ściekowych (Dz. U. poz. 257) oraz pozostałych aktów powszechnie obowiązującego prawa dotyczących realizacji zamówienia. 
Szacunkowa ilość odpadu objętego przedmiotem zamówienia:  
Łączna ilość osadów około 3 150 Mg 
Ilość osadów w Górze około 3 000 Mg. 
Ilość osadów w Czerninie Dolnej około 150 Mg. 
Wywóz wytworzonych ustabilizowanych osadów ściekowych odbywać się będzie z częstotliwością co najmniej dwóch razy w 
miesiącu, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym zawiadomieniu Wykonawcy dokonanym 
na co najmniej 2 dni przed wywozem. 
Szczegóły zamówienia zawiera SWZ  
Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 

4. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r. 
 

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 
5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy, spełniają warunki dotyczące: 
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, 
- posiadania wiedzy i doświadczenia, 
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,   
 - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie § 12 w.w. Regulaminu 
 



5.2 .W niniejszym postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy na podstawie złożonych dokumentów wykażą, że nie 
podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oraz wykażą, że spełniają warunki dotyczące: 

 
5.2.1 posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów 
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia poniższych 
warunków: 
 

1) Wykonawca przedstawia zezwolenie na transport odpadów o kodzie 19 08 05 lub wpis do rejestru, o którym mowa 
w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z póź. zm.) 

2) Wykonawca przedstawia zezwolenie na przetwarzanie odpadów o kodzie 19 08 05 lub wpis do rejestru, o  którym 
mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z póź. zm.) w zakresie 
przetwarzania odpadów o kodzie 19 08 05. 

 
Jeżeli zezwolenie o którym mowa w pkt 1) i pkt 2) utraci ważność w trakcie trwania umowy Wykonawca przed upływem jego 
ważności przedłoży Zamawiającemu nowe zezwolenie, aby przedmiot umowy mógł być dalej realizowany lub wpis do rejestru, 
niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
 
Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie załączonych do oferty 
w/w dokumentów oraz oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2 do SIWZ).  
 
5.2.2 posiadania wiedzy i doświadczenia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże : 
-  iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na załadunku, odbiorze, transporcie i przetwarzaniu  osadów ściekowych 
o kodzie odpadu 190805  w ilości minimum 2 000 Mg/rok (wykaz usług  załącznik  nr 3 do SIWZ), 
 

                  Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie załączonego do oferty 
oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2 do SIWZ) wraz z załączonym do oferty wykazem zrealizowanych usług (zał. nr 3 do 
SIWZ) i dokumentami potwierdzającymi, że usługa została wykonana należycie. 
 
5.2.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
Nie dotyczy 
 
5.2.4 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej  
Nie dotyczy 
 
5.2.5 nie podlegania wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie § 12 ww. Regulaminu 
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda do złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą 
następujących dokumentów:  

1) Wypełnione i podpisane Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia (załącznik nr 2 A do SIWZ). 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji 

 
6. Wadium: 

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 PLN 
 

7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie; 
Cena: waga 100% 
 

8. Miejsce i termin składania ofert; 
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/tekom do dnia 27.01.2022 r. do godz. 10:00 

 
9. Termin związania ofertą; 
Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

 
10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. 
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:  
- w sprawach merytorycznych: Pan Andrzej Czaja, tel. 65 543 21 59 
- w sprawach dotyczących zamówień publicznych: Pan Paweł Pilarski tel. 661708166  

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod 
adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/tekom  
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