
ZAPROSZENIE Nr 54/2020 
 

do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 30.000 euro 
 
Gmina Bałtów - Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na Odbiór                               
i zagospodarowanie odpadów z  Oczyszczalni Ścieków w Skarbce w 2021 roku 
 
1. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów z  Oczyszczalni Ścieków 
w Skarbce w 2021 roku 
 
Wymagania: 
 
1.Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę załadunku, transportu i zagospodarowania odpadów 
o kodzie 19 08 01 oraz 19 08 05  wytwarzanych przez Oczyszczalnię Ścieków w Skarbce.  
2. Wykonawca oświadcza, że posiada wszystkie wymagane prawem pozwolenia, koncesje             
i zapewnienia umożliwiające wykonanie niniejszej umowy.  
3. Przewidywana do odbioru ilość: 
- skratki 19 08 01– ok. 15 t/rok, 
- ustabilizowane komunalne osady ściekowe 19 08 05  – ok. 230 t/rok. 
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 
2012r. o odpadach (Dz. U. 2020, poz. 797  z poź.zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2015, poz. 
257) i innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi przez cały rok, niezależnie od 
warunków atmosferycznych. W przypadku zagospodarowania osadu zgodnie z art. 96, ust. 
1 w/w ustawy do określenia wartości zamówienia należy przyjąć: 
- 160 t – odzysk poza instalacjami i urządzeniami, 
- 70 t – pozostałe. 
6. Za załadunek odpadów, transport oraz zagospodarowanie  odpowiedzialny jest Wykonawca.  
7. Rozliczenie ilości wywiezionych odpadów dokonane będzie na podstawie kart przekazania 
odpadów (BDO) lub innych wymaganych dokumentów potwierdzjących odbiór. 
8.Odbiór na zasadzie obrotu pojemnikami: 
- ustabilizowane komunalne osady ściekowe kontenery kp7 (własność Gminy Bałtów), 
- skratki pojemniki  1100 litrowe (własność Gminy Bałtów). 
9.Urząd Gminy w Bałtowie udostępni karty charakterystyki w/w odpadów. 
10.Ilość odpadów może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. 
11.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania wizji lokalnej terenu, na którym będzie 
realizowany przedmiot zamówienia.  
12.Odpady mają być transportowane i zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa w zakresie ochrony środowiska.  
13.Z chwilą wywiezienia odpadu poza bramę oczyszczalni wszelką odpowiedzialność za odpad 
przejmuje Wykonawca.  
14.Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną za skutki ewentualnych 
wypadków podczas wywozu oraz naruszeń ustawy o odpadach i ustawy prawo ochrony 
środowiska. 
 
2. Nazwy/kody określone dla przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień: 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
- 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów  
- 90512000-9 - Usługi transportu odpadów 
 
3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
- jej treść nie odpowiada treści niniejszego zaproszenia (minimalnym wymaganiom 

technicznym), 
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 



nieuczciwej konkurencji, 
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
- zawiera błędy w obliczeniu ceny. 
 
4. Termin związania ofertą: 
- bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, 
- wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 
5. Wymagany czas wykonania zamówienia: 31.12.2021 rok. 

 
6. Kryterium oceny ofert: 
Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, 
jeżeli: 
- oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie, 
- wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego. 
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie jedynego kryterium – cena 100%. 
 
7. Miejsca i terminy: 
Oferty z ceną netto i brutto złożone na formularzu ofertowym Wykonawcy stanowiącym Załącznik 
Nr 1 do niniejszego zaproszenia należy złożyć  w zamkniętych kopertach z dopiskiem 
„Zaproszenie nr 54/2020 – Odbiór i zagospodarowanie odpadów z  Oczyszczalni Ścieków             
w Skarbce w 2021 roku” do dnia 9.11.2020r. do godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy             
w Bałtowie, Bałtów 32/1, 27- 423, pokój nr 14 (sekretariat). 
Szczegółowych informacji dotyczących zamówienia udziela Robert Żuchowski, tel. 500218767. 
Dane w/s zamówienia oraz załącznik do niniejszego zaproszenia dostępne są na stronie 
internetowej: www.gminabaltow.pl  (link: zamówienia publiczne). 
 
Bałtów, dnia 29.10.2020r. 

 
 

 
 
                 Wójt Gminy Bałtów  
             
                   /-/ Hubert Żądło 


