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Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Oczyszczalnia Ścieków WARTA S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL 224
Adres pocztowy: ul. Srebrna 172/188
Miejscowość: Częstochowa
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Kod pocztowy: 42-202 Częstochowa
Państwo: Polska
E-mail: info@wartasa.eu
Tel.: +48 343618986
Faks: +48 343619070
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wartasa.eu/
Adres profilu nabywcy: http://www.wartasa.eu/
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.wartasa.eu/przetargi,biezace
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka Akcyjna

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Odbiór, załadunek, transport i przetwarzanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie
poprzez odzysk lub unieszkodliwianie o kodzie 190801, 190802,190805, 190210

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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Odbiór, załadunek, transport i przetwarzanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. przy ul. Srebrnej
172/188 w Częstochowie poprzez odzysk lub unieszkodliwianie w postaci:
Zadanie 1: skratek w ilości do 600 Mg (kod odpadu 19 08 01 - skratki),
Zadanie 2: zawartości piaskowników w ilości do 800 Mg (kod odpadu 19 08 02 – zawartość piaskowników),
Zadanie 3: ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych w ilości do 1200 Mg (kod odpadu 19 08 05 –
ustabilizowane komunalne osady ściekowe) z wyłączeniem możliwości odzysku zgodnie z art. 96 ustawy o
odpadach,
Zadanie 4: odpadu palnego w ilości do 3600 Mg (kod odpadu 19 02 10).
Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się w dziale III SIWZ.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 4

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Odbiór, załadunek, transport i przetwarzanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie
poprzez odzysk lub unieszkodliwianie w postaci skratek w ilości do 600 Mg (kod odpadu 19 08 01)
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A.
ul. Srebrna 172/188
42-202 Częstochowa

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Odbiór, załadunek, transport i przetwarzanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków
„WARTA” S.A. przy ul. Srebrnej 172/188 w Częstochowie poprzez odzysk lub unieszkodliwianie w postaci:
Zadanie 1: skratek w ilości do 600 Mg (kod odpadu 19 08 01 - skratki), Zadanie 2: zawartości piaskowników w
ilości do 800 Mg (kod odpadu 19 08 02 – zawartość piaskowników), Zadanie 3: ustabilizowanych komunalnych
osadów ściekowych w ilości do 1200 Mg (kod odpadu 19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe) z
wyłączeniem możliwości odzysku zgodnie z art. 96 ustawy o odpadach), Zadanie 4: odpadu palnego w ilości do
3600 Mg (kod odpadu 19 02 10).Minimalne ilości odpadów jakie Zamawiający zamierza przekazać do odzysku
lub unieszkodliwiania:
skratki (kod odpadu 19 08 01) w ilości minimum 300 Mg, zawartość piaskowników (kod odpadu 19 08 02) w
ilości minimum 400 Mg, ustabilizowane komunalne osady ściekowe (kod odpadu 19 08 05) w ilości minimum
100 Mg, odpady palne (kod odpadu 19 02 10) w ilości minimum 1500 Mg, Przedmiot zamówienia jest określony
we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodem: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami, 90510000-5 Usuwanie i obróbka odpadów, 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów Zamówienie ma być realizowane zgodnie
z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.), dalej zwana „ustawa o
odpadach”. Wybrany w drodze postępowania przetargowego Wykonawca, który posiada wymagane przepisami
prawa zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu i przetwarzania odpadów, zgodnie z art.
27 pkt 2 i 3 ustawy o odpadach przejmuje odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami i ich wykorzystanie.
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Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kopii aktualnego zezwolenia na odzysk lub
unieszkodliwianie odpadów z podaniem i opisem procesu, któremu będą poddawane odpady odbierane z
Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. oraz numeru rejestrowego z bazy danych o produktach i opakowaniach
oraz o gospodarce odpadami.
Wykonawca będzie zobowiązany do wywozu odpadów (skratek, zawartości piaskowników, ustabilizowanych
komunalnych osadów ściekowych, odpadu palnego) z miejsca ich wytworzenia (tj. Centralnej Oczyszczalni
Ścieków przy ul. Srebrnej 172/188 w Częstochowie) do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Odpady w postaci skratek (o kodzie 19 08 01), zawartości piaskowników (o kodzie 19 08 02), ustabilizowanych
komunalnych osadów ściekowych (o kodzie 19 08 05) będą odbierane przez Wykonawcę sukcesywnie, w ciągu
3 dni roboczych licząc od daty otrzymania informacji telefonicznej lub wiadomości e mail od Zamawiającego.
Odpad palny (o kodzie 19 02 10) będzie odbierany przez Wykonawcę sukcesywnie, co najmniej dwa razy w
tygodniu, w ilości minimum 20 Mg na każdy odbiór po wcześniejszym ustaleniu dokładnych terminów odbioru
z Zamawiającym za pośrednictwem informacji telefonicznej lub wiadomości e-mail. Zamawiający zastrzega
możliwość zwiększenia lub zmniejszenia częstotliwości odbioru odpadu po wcześniejszym poinformowaniu o
tym Wykonawcy.
Każdorazowy odbiór odpadów będzie potwierdzany w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o
gospodarce odpadami.
Zakres usługi obejmuje:
załadunek: dla Zadania 1 dokonywany przez Wykonawcę na środek transportu Wykonawcy z utwardzonego
placu wstępnego magazynowania. dla Zadania 2 dokonywany przez Wykonawcę na środek transportu
Wykonawcy z utwardzonego placu wstępnego magazynowania. dla Zadania 3 dokonywany przez Wykonawcę
na środek transportu Wykonawcy z utwardzonego placu wstępnego magazynowania. dla Zadania 4
dokonywany przez Zamawiającego poprzez rękaw załadowczy bezpośrednio z silosu magazynowego na
środek transportu Wykonawcy o wysokości naczepy nie wyższej niż 4 metry licząc od poziomu gruntu, na
którym stoi pojazd transportowy.
transport, c) wyładunek, d) przetwarzanie.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin płatności za fakturę / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 90

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamówienia zostanie wznowione w 2022 r.

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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1.Wysokość wadium
Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
Zadanie 1: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych i zero groszy),
Zadanie 2: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych i zero groszy),
Zadanie 3: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych i zero gorszy),
Zadanie 4: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych i zero groszy).
Forma wadium zgodnie z SIWZ
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Odbiór, załadunek, transport i przetwarzanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A.w Częstochowie
poprzez odzysk lub unieszkodliwianie odpadu o kodzie 19 08 02 – zawartość piaskowników
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A.
ul. Srebrna 172/188
42-202 Częstochowa

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Odbiór, załadunek, transport i przetwarzanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków
„WARTA” S.A. przy ul. Srebrnej 172/188 w Częstochowie poprzez odzysk lub unieszkodliwianie w postaci:
Zadanie 1: skratek w ilości do 600 Mg (kod odpadu 19 08 01 - skratki), Zadanie 2: zawartości piaskowników w
ilości do 800 Mg (kod odpadu 19 08 02 – zawartość piaskowników), Zadanie 3: ustabilizowanych komunalnych
osadów ściekowych w ilości do 1200 Mg (kod odpadu 19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe) z
wyłączeniem możliwości odzysku zgodnie z art. 96 ustawy o odpadach), Zadanie 4: odpadu palnego w ilości do
3600 Mg (kod odpadu 19 02 10).
Minimalne ilości odpadów jakie Zamawiający zamierza przekazać do odzysku lub unieszkodliwiania:
skratki (kod odpadu 19 08 01) w ilości minimum 300 Mg,
zawartość piaskowników (kod odpadu 19 08 02) w ilości minimum 400 Mg,
ustabilizowane komunalne osady ściekowe (kod odpadu 19 08 05) w ilości minimum 100 Mg,
odpady palne (kod odpadu 19 02 10) w ilości minimum 1500 Mg,
Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodem: 90500000-2 - Usługi
związane z odpadami, 90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów, 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów
Zamówienie ma być realizowane zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz.
797 ze zm.), dalej zwana „ustawa o odpadach”.
Wybrany w drodze postępowania przetargowego Wykonawca, który posiada wymagane przepisami prawa
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu i przetwarzania odpadów, zgodnie z art. 27 pkt 2
i 3 ustawy o odpadach przejmuje odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami i ich wykorzystanie.
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kopii aktualnego zezwolenia na odzysk lub
unieszkodliwianie odpadów z podaniem i opisem procesu, któremu będą poddawane odpady odbierane z
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Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. oraz numeru rejestrowego z bazy danych o produktach i opakowaniach
oraz o gospodarce odpadami.
Wykonawca będzie zobowiązany do wywozu odpadów (skratek, zawartości piaskowników, ustabilizowanych
komunalnych osadów ściekowych, odpadu palnego) z miejsca ich wytworzenia (tj. Centralnej Oczyszczalni
Ścieków przy ul. Srebrnej 172/188 w Częstochowie) do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Odpady w postaci skratek (o kodzie 19 08 01), zawartości piaskowników (o kodzie 19 08 02), ustabilizowanych
komunalnych osadów ściekowych (o kodzie 19 08 05) będą odbierane przez Wykonawcę sukcesywnie, w ciągu
3 dni roboczych licząc od daty otrzymania informacji telefonicznej lub wiadomości e mail od Zamawiającego.
Odpad palny (o kodzie 19 02 10) będzie odbierany przez Wykonawcę sukcesywnie, co najmniej dwa razy w
tygodniu, w ilości minimum 20 Mg na każdy odbiór po wcześniejszym ustaleniu dokładnych terminów odbioru
z Zamawiającym za pośrednictwem informacji telefonicznej lub wiadomości e-mail. Zamawiający zastrzega
możliwość zwiększenia lub zmniejszenia częstotliwości odbioru odpadu po wcześniejszym poinformowaniu o
tym Wykonawcy.
Każdorazowy odbiór odpadów będzie potwierdzany w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o
gospodarce odpadami.
Zakres usługi obejmuje:
załadunek: dla Zadania 1 dokonywany przez Wykonawcę na środek transportu Wykonawcy z utwardzonego
placu wstępnego magazynowania. dla Zadania 2 dokonywany przez Wykonawcę na środek transportu
Wykonawcy z utwardzonego placu wstępnego magazynowania. dla Zadania 3 dokonywany przez Wykonawcę
na środek transportu Wykonawcy z utwardzonego placu wstępnego magazynowania. dla Zadania 4
dokonywany przez Zamawiającego poprzez rękaw załadowczy bezpośrednio z silosu magazynowego na
środek transportu Wykonawcy o wysokości naczepy nie wyższej niż 4 metry licząc od poziomu gruntu, na
którym stoi pojazd transportowy.
transport, c) wyładunek, d) przetwarzanie.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin płatnosci za fakturę / Waga: 10
Cena - Waga: 90

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamówienie zostanie wznowione w 2022 r.

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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1. Wysokość wadium
Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
Zadanie 1: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych i zero groszy),
Zadanie 2: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych i zero groszy),
Zadanie 3: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych i zero gorszy),
Zadanie 4: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych i zero groszy).
Forma wadium zgodnie z SIWZ
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Odbiór, załadunek, transport i przetwarzanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A.w Częstochowie,
kod odpadu 19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A.
ul. Srebrna 172/188
42-202 Częstochowa

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Odbiór, załadunek, transport i przetwarzanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków
„WARTA” S.A. przy ul. Srebrnej 172/188 w Częstochowie poprzez odzysk lub unieszkodliwianie w postaci:
Zadanie 1: skratek w ilości do 600 Mg (kod odpadu 19 08 01 - skratki), Zadanie 2: zawartości piaskowników w
ilości do 800 Mg (kod odpadu 19 08 02 – zawartość piaskowników), Zadanie 3: ustabilizowanych komunalnych
osadów ściekowych w ilości do 1200 Mg (kod odpadu 19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe) z
wyłączeniem możliwości odzysku zgodnie z art. 96 ustawy o odpadach), Zadanie 4: odpadu palnego w ilości do
3600 Mg (kod odpadu 19 02 10).
Minimalne ilości odpadów jakie Zamawiający zamierza przekazać do odzysku lub unieszkodliwiania:
skratki (kod odpadu 19 08 01) w ilości minimum 300 Mg,
zawartość piaskowników (kod odpadu 19 08 02) w ilości minimum 400 Mg,
ustabilizowane komunalne osady ściekowe (kod odpadu 19 08 05) w ilości minimum 100 Mg,
odpady palne (kod odpadu 19 02 10) w ilości minimum 1500 Mg,
Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodem: 90500000-2 - Usługi
związane z odpadami, 90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów, 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów
Zamówienie ma być realizowane zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz.
797 ze zm.), dalej zwana „ustawa o odpadach”.
Wybrany w drodze postępowania przetargowego Wykonawca, który posiada wymagane przepisami prawa
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu i przetwarzania odpadów, zgodnie z art. 27 pkt 2
i 3 ustawy o odpadach przejmuje odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami i ich wykorzystanie.
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kopii aktualnego zezwolenia na odzysk lub
unieszkodliwianie odpadów z podaniem i opisem procesu, któremu będą poddawane odpady odbierane z
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Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. oraz numeru rejestrowego z bazy danych o produktach i opakowaniach
oraz o gospodarce odpadami.
Wykonawca będzie zobowiązany do wywozu odpadów (skratek, zawartości piaskowników, ustabilizowanych
komunalnych osadów ściekowych, odpadu palnego) z miejsca ich wytworzenia (tj. Centralnej Oczyszczalni
Ścieków przy ul. Srebrnej 172/188 w Częstochowie) do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Odpady w postaci skratek (o kodzie 19 08 01), zawartości piaskowników (o kodzie 19 08 02), ustabilizowanych
komunalnych osadów ściekowych (o kodzie 19 08 05) będą odbierane przez Wykonawcę sukcesywnie, w ciągu
3 dni roboczych licząc od daty otrzymania informacji telefonicznej lub wiadomości e mail od Zamawiającego.
Odpad palny (o kodzie 19 02 10) będzie odbierany przez Wykonawcę sukcesywnie, co najmniej dwa razy w
tygodniu, w ilości minimum 20 Mg na każdy odbiór po wcześniejszym ustaleniu dokładnych terminów odbioru
z Zamawiającym za pośrednictwem informacji telefonicznej lub wiadomości e-mail. Zamawiający zastrzega
możliwość zwiększenia lub zmniejszenia częstotliwości odbioru odpadu po wcześniejszym poinformowaniu o
tym Wykonawcy.
Każdorazowy odbiór odpadów będzie potwierdzany w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o
gospodarce odpadami.
Zakres usługi obejmuje:
załadunek: dla Zadania 1 dokonywany przez Wykonawcę na środek transportu Wykonawcy z utwardzonego
placu wstępnego magazynowania. dla Zadania 2 dokonywany przez Wykonawcę na środek transportu
Wykonawcy z utwardzonego placu wstępnego magazynowania. dla Zadania 3 dokonywany przez Wykonawcę
na środek transportu Wykonawcy z utwardzonego placu wstępnego magazynowania. dla Zadania 4
dokonywany przez Zamawiającego poprzez rękaw załadowczy bezpośrednio z silosu magazynowego na
środek transportu Wykonawcy o wysokości naczepy nie wyższej niż 4 metry licząc od poziomu gruntu, na
którym stoi pojazd transportowy.
transport, c) wyładunek, d) przetwarzanie.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin płatnosci za fakturę / Waga: 10
Cena - Waga: 90

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamówienie zostanie wznowione w 2022 r.

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
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Odbiór, załadunek, transport i przetwarzanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. odpadu palnego
w ilości do 3600 Mg (kod odpadu 19 02 10)
Część nr: 4
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A.
ul. Srebrna 172/188
42-202 Częstochowa

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Odbiór, załadunek, transport i przetwarzanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków
„WARTA” S.A. przy ul. Srebrnej 172/188 w Częstochowie poprzez odzysk lub unieszkodliwianie w postaci:
Zadanie 1: skratek w ilości do 600 Mg (kod odpadu 19 08 01 - skratki), Zadanie 2: zawartości piaskowników w
ilości do 800 Mg (kod odpadu 19 08 02 – zawartość piaskowników), Zadanie 3: ustabilizowanych komunalnych
osadów ściekowych w ilości do 1200 Mg (kod odpadu 19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe) z
wyłączeniem możliwości odzysku zgodnie z art. 96 ustawy o odpadach), Zadanie 4: odpadu palnego w ilości do
3600 Mg (kod odpadu 19 02 10).
Minimalne ilości odpadów jakie Zamawiający zamierza przekazać do odzysku lub unieszkodliwiania:
skratki (kod odpadu 19 08 01) w ilości minimum 300 Mg,
zawartość piaskowników (kod odpadu 19 08 02) w ilości minimum 400 Mg,
ustabilizowane komunalne osady ściekowe (kod odpadu 19 08 05) w ilości minimum 100 Mg,
odpady palne (kod odpadu 19 02 10) w ilości minimum 1500 Mg,
Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodem: 90500000-2 - Usługi
związane z odpadami, 90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów, 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów
Zamówienie ma być realizowane zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz.
797 ze zm.), dalej zwana „ustawa o odpadach”.
Wybrany w drodze postępowania przetargowego Wykonawca, który posiada wymagane przepisami prawa
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu i przetwarzania odpadów, zgodnie z art. 27 pkt 2
i 3 ustawy o odpadach przejmuje odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami i ich wykorzystanie.
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kopii aktualnego zezwolenia na odzysk lub
unieszkodliwianie odpadów z podaniem i opisem procesu, któremu będą poddawane odpady odbierane z
Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. oraz numeru rejestrowego z bazy danych o produktach i opakowaniach
oraz o gospodarce odpadami.
Wykonawca będzie zobowiązany do wywozu odpadów (skratek, zawartości piaskowników, ustabilizowanych
komunalnych osadów ściekowych, odpadu palnego) z miejsca ich wytworzenia (tj. Centralnej Oczyszczalni
Ścieków przy ul. Srebrnej 172/188 w Częstochowie) do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Odpady w postaci skratek (o kodzie 19 08 01), zawartości piaskowników (o kodzie 19 08 02), ustabilizowanych
komunalnych osadów ściekowych (o kodzie 19 08 05) będą odbierane przez Wykonawcę sukcesywnie, w ciągu
3 dni roboczych licząc od daty otrzymania informacji telefonicznej lub wiadomości e mail od Zamawiającego.
Odpad palny (o kodzie 19 02 10) będzie odbierany przez Wykonawcę sukcesywnie, co najmniej dwa razy w
tygodniu, w ilości minimum 20 Mg na każdy odbiór po wcześniejszym ustaleniu dokładnych terminów odbioru
z Zamawiającym za pośrednictwem informacji telefonicznej lub wiadomości e-mail. Zamawiający zastrzega
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możliwość zwiększenia lub zmniejszenia częstotliwości odbioru odpadu po wcześniejszym poinformowaniu o
tym Wykonawcy.
Każdorazowy odbiór odpadów będzie potwierdzany w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o
gospodarce odpadami.
Zakres usługi obejmuje:
załadunek: dla Zadania 1 dokonywany przez Wykonawcę na środek transportu Wykonawcy z utwardzonego
placu wstępnego magazynowania. dla Zadania 2 dokonywany przez Wykonawcę na środek transportu
Wykonawcy z utwardzonego placu wstępnego magazynowania. dla Zadania 3 dokonywany przez Wykonawcę
na środek transportu Wykonawcy z utwardzonego placu wstępnego magazynowania. dla Zadania 4
dokonywany przez Zamawiającego poprzez rękaw załadowczy bezpośrednio z silosu magazynowego na
środek transportu Wykonawcy o wysokości naczepy nie wyższej niż 4 metry licząc od poziomu gruntu, na
którym stoi pojazd transportowy.
transport, c) wyładunek, d) przetwarzanie.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin płatnosci za fakturę / Waga: 10
Cena - Waga: 10

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamówienie zostanie wznowione w 2022 r.

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
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a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów:
Wykonawca spełni powyższy warunek jeżeli:
Zadanie 1:
i. posiada uprawnienie do prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów o kodzie 19 08 01 (skratki),
tj. wpisany jest do rejestru podmiotów w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce
Odpadami w dziale VII „Transportujący Odpady”
ii. zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadu o kodzie: 19 08 01 (skratki),
Zadanie 2
iii. posiada uprawnienie do prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów o kodzie 19 08
02 (zawartość piaskowników), tj. wpisany jest do rejestru podmiotów w Bazie Danych o Produktach i
Opakowaniach oraz
o Gospodarce Odpadami w dziale VII „Transportujący Odpady”
iv. zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadu o kodzie: 19 08 02 (zawartość piaskowników),
Zadanie 3
v. posiada uprawnienie do prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów o kodzie 19 08 05
(ustabilizowane komunalne osady ściekowe), tj. wpisany jest do rejestru podmiotów w Bazie Danych o
Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami w dziale VII „Transportujący Odpady”
vi. zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadu o kodzie: 19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady
ściekowe),
Zadanie 4
vii. posiada uprawnienie do prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów o kodzie 19 02 10 (odpad
palny), tj. wpisany jest do rejestru podmiotów w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz
o Gospodarce Odpadami w dziale VII „Transportujący Odpady”,
viii. zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadu o kodzie: 19 02 10 (odpad palny)
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu we wskazanym wyżej zakresie

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że: w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał
lub wykonuje co najmniej dwie usługi polegające na:
zadanie 1 - odbiorze, transporcie i przetwarzaniu odpadów w postaci skratek (kod odpadu 19 08 01) poprzez
odzysk lub unieszkodliwianie w ilości minimum 300 Mg każde,
zadanie 2 - odbiorze, transporcie i przetwarzaniu odpadów w postaci zawartości piaskowników (kod odpadu 19
08 02) poprzez odzysk lub unieszkodliwianie w ilości minimum 400 Mg każde,
zadanie 3 - odbiorze, transporcie i przetwarzaniu odpadów w postaci ustabilizowanych komunalnych osadów
ściekowych (kod odpadu 19 08 05) poprzez odzysk lub unieszkodliwianie w ilości minimum 500 Mg każde,
zadanie 4 - odbiorze, transporcie i przetwarzaniu odpadów w postaci odpadu palnego (kod odpadu 19 02 10)
lub ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o zawartości suchej masy minimum 85% (kod odpadu
19 08 05) poprzez odzysk lub unieszkodliwianie w ilości minimum 1000 Mg każde

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
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Informacje w zakresie treści zawieranej umowy, (ogólne warunki, postanowienia umowy) są zawarte w projekcie
umowy, który stanowi:
załącznik nr 15 do SIWZ dla zadania 1,
załącznik nr 16 do SIWZ dla zadania 2,
załącznik nr 17 do SIWZ dla zadania 3,
załącznik nr 18 do SIWZ dla zadania 4
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/01/2021
Czas lokalny: 09:30

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 11/01/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A.
ul. Srebrna 172/188
42-202 Częstochowa
sala konferencyjna w budynku A.
Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniportalu i odszyfrowanie
ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
2022 r.
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224584740
VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie
wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone
odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła
kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł
on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać
się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed
upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie wnosi się
w terminie: 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni
– jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz
wobec SIWZ. 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia –wobec czynności innych niż określone
powyżej. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu
składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę
Odwoławczą orzeczenia.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224584740

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/12/2020

