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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:135545-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Bełchatów: Usługi utylizacji nieczystości
2022/S 052-135545

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: "EKO-REGION" sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 769-19-17-979
Adres pocztowy: ul. Bawełniana 18
Miejscowość: Bełchatów
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Kod pocztowy: 97-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Dąbrówka
E-mail: zamowieniapubliczne@eko-region.pl 
Tel.:  +48 446330815
Faks:  +48 446330819
Adresy internetowe:
Główny adres: www.eko-region.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/eko-region
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka z o. o.

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

II.1.1) Nazwa:
Opróżnianie zbiorników i transport ścieków/2022

II.1.2) Główny kod CPV
90400000 Usługi utylizacji nieczystości

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych 
i transporcie ścieków przemysłowych wytwarzanych na instalacjach zarządzanych przez Zamawiającego 
do wskazanej przez Zamawiającego zlewni oraz wykonywanie usługi polegającej na opróżnianiu zbiorników 
bezodpływowych i transporcie ścieków bytowych wytwarzanych na terenie zakładów zarządzanych przez 
Zamawiającego do oczyszczalni ścieków, z którymi Wykonawca ma podpisaną umowę.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w umowach.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
zadanie 1 - Z/I w Dylowie, gm. Pajęczno (ścieki przemysłowe)
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90410000 Usługi usuwania ścieków

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Z/I w Dylowie, gm. Pajęczno

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych 
i transporcie ścieków przemysłowych wytwarzanych na instalacjach zarządzanych przez Zamawiającego do 
wskazanej przez Zamawiającego zlewni.
2. Każde opróżnienie zbiorników bezodpływowych i ich transport wykonywany będzie na podstawie 
telefonicznego bądź elektronicznego zlecenia wykonania usługi wystawianego przez uprawnionego pracownika 
Zamawiającego w terminie dwóch dni roboczych od zgłoszenia.
3. Usługa realizowana będzie przy użyciu pojazdów specjalistycznych tj. ciągnika siodłowego lub innego 
pojazdu ciężarowego oraz naczepy/cysterny asenizacyjnej o minimalnej pojemności wskazanej w Tabeli 1.
4. Jednorazowa, minimalna ilość odebranych ścieków to 75% maksymalnej, dopuszczalnej objętości wskazanej 
w dokumentacji technicznej urządzenia.
5. Zamawiający podkreśla, że ilość transportów są ilościami szacunkowymi mogącymi ulec zmianie, mającymi 
służyć pomocniczo do przygotowania oferty, przy czym maksymalne ilości nie przekroczą szacunkowej 
całkowitej ilości ścieków do odbioru w okresie obowiązywania umowy określonych w Tabeli 1. Minimalna, 
gwarantowana przez Zamawiającego ilość odbiorów ścieków wskazana została w Tabeli 1.
Wszystkie obowiązki i uprawnienia Wykonawcy jak i Zamawiającego zostały zawarte w załączniku nr 2a do 
SWZ -Projekt umowy.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w umowie.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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:
zadanie 2 - Z/I w Dylowie, gm. Pajęczno (ścieki przemysłowe)
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90410000 Usługi usuwania ścieków

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Z/I w Dylowie, gm. Pajęczno

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych 
i transporcie ścieków przemysłowych wytwarzanych na instalacjach zarządzanych przez Zamawiającego do 
wskazanej przez Zamawiającego zlewni.
2. Każde opróżnienie zbiorników bezodpływowych i ich transport wykonywany będzie na podstawie 
telefonicznego bądź elektronicznego zlecenia wykonania usługi wystawianego przez uprawnionego pracownika 
Zamawiającego w terminie dwóch dni roboczych od zgłoszenia.
3. Usługa realizowana będzie przy użyciu pojazdów specjalistycznych tj. ciągnika siodłowego lub innego 
pojazdu ciężarowego oraz naczepy/cysterny asenizacyjnej o minimalnej pojemności wskazanej w Tabeli 1.
4. Jednorazowa, minimalna ilość odebranych ścieków to 75% maksymalnej, dopuszczalnej objętości wskazanej 
w dokumentacji technicznej urządzenia.
5. Zamawiający podkreśla, że ilość transportów są ilościami szacunkowymi mogącymi ulec zmianie, mającymi 
służyć pomocniczo do przygotowania oferty, przy czym maksymalne ilości nie przekroczą szacunkowej 
całkowitej ilości ścieków do odbioru w okresie obowiązywania umowy określonych w Tabeli 1. Minimalna, 
gwarantowana przez Zamawiającego ilość odbiorów ścieków wskazana została w Tabeli 1.
Wszystkie obowiązki i uprawnienia Wykonawcy jak i Zamawiającego zostały zawarte w załączniku nr 2a do 
SWZ -Projekt umowy.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w umowie.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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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:
zadanie 3 - Z/I w Julkowie, gm. Skierniewice (ścieki przemysłowe)
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90410000 Usługi usuwania ścieków

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Z/I w Julkowie, gm. Skierniewice

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych 
i transporcie ścieków przemysłowych wytwarzanych na instalacjach zarządzanych przez Zamawiającego do 
wskazanej przez Zamawiającego zlewni.
2. Każde opróżnienie zbiorników bezodpływowych i ich transport wykonywany będzie na podstawie 
telefonicznego bądź elektronicznego zlecenia wykonania usługi wystawianego przez uprawnionego pracownika 
Zamawiającego w terminie dwóch dni roboczych od zgłoszenia.
3. Usługa realizowana będzie przy użyciu pojazdów specjalistycznych tj. ciągnika siodłowego lub innego 
pojazdu ciężarowego oraz naczepy/cysterny asenizacyjnej o minimalnej pojemności wskazanej w Tabeli 1.
4. Jednorazowa, minimalna ilość odebranych ścieków to 75% maksymalnej, dopuszczalnej objętości wskazanej 
w dokumentacji technicznej urządzenia.
5. Zamawiający podkreśla, że ilość transportów są ilościami szacunkowymi mogącymi ulec zmianie, mającymi 
służyć pomocniczo do przygotowania oferty, przy czym maksymalne ilości nie przekroczą szacunkowej 
całkowitej ilości ścieków do odbioru w okresie obowiązywania umowy określonych w Tabeli 1. Minimalna, 
gwarantowana przez Zamawiającego ilość odbiorów ścieków wskazana została w Tabeli 1.
Wszystkie obowiązki i uprawnienia Wykonawcy jak i Zamawiającego zostały zawarte w załączniku nr 2a do 
SWZ -Projekt umowy.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w umowie.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
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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:
zadanie 4 - Z/I w Woli Kruszyńskiej, gm. Bełchatów (ścieki przemysłowe)
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90410000 Usługi usuwania ścieków

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Z/I w Woli Kruszyńskiej, gm. Bełchatów

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych 
i transporcie ścieków przemysłowych wytwarzanych na instalacjach zarządzanych przez Zamawiającego do 
wskazanej przez Zamawiającego zlewni.
2. Każde opróżnienie zbiorników bezodpływowych i ich transport wykonywany będzie na podstawie 
telefonicznego bądź elektronicznego zlecenia wykonania usługi wystawianego przez uprawnionego pracownika 
Zamawiającego w terminie dwóch dni roboczych od zgłoszenia.
3. Usługa realizowana będzie przy użyciu pojazdów specjalistycznych tj. ciągnika siodłowego lub innego 
pojazdu ciężarowego oraz naczepy/cysterny asenizacyjnej o minimalnej pojemności wskazanej w Tabeli 1.
4. Jednorazowa, minimalna ilość odebranych ścieków to 75% maksymalnej, dopuszczalnej objętości wskazanej 
w dokumentacji technicznej urządzenia.
5. Zamawiający podkreśla, że ilość transportów są ilościami szacunkowymi mogącymi ulec zmianie, mającymi 
służyć pomocniczo do przygotowania oferty, przy czym maksymalne ilości nie przekroczą szacunkowej 
całkowitej ilości ścieków do odbioru w okresie obowiązywania umowy określonych w Tabeli 1. Minimalna, 
gwarantowana przez Zamawiającego ilość odbiorów ścieków wskazana została w Tabeli 1.
Wszystkie obowiązki i uprawnienia Wykonawcy jak i Zamawiającego zostały zawarte w załączniku nr 2a do 
SWZ -Projekt umowy.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w umowie.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
zadanie 5 - Z/I w Dylowie, gm. Pajęczno ( ścieki bytowe)
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90410000 Usługi usuwania ścieków

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Z/I w Dylowie, gm. Pajęczno

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych 
i transporcie ścieków bytowych wytwarzanych na terenie zakładów zarządzanych przez Zamawiającego do 
oczyszczalni ścieków z którymi Wykonawca ma podpisaną umowę.
2. Każde opróżnienie zbiorników bezodpływowych i ich transport wykonywany będzie na podstawie 
telefonicznego bądź elektronicznego zlecenia wykonania usługi wystawianego przez uprawnionego pracownika 
Zamawiającego w terminie dwóch dni roboczych od zgłoszenia.
3. Usługa realizowana będzie przy użyciu pojazdów asenizacyjnych spełniających wymagania techniczne i 
sanitarne uprawniające do wywozu nieczystości płynnych oraz dopuszczone
do transportu drogowego.
4. Pojazdy asenizacyjne mogą być wyposażone w urządzenia pomiarowe w postaci przepływomierzy 
umożliwiających odczyt pobranych nieczystości płynnych.
5. Zamawiający podkreśla, że ilość transportów są ilościami szacunkowymi mogącymi ulec zmianie, mającymi 
służyć pomocniczo do przygotowania oferty, przy czym maksymalne ilości nie przekroczą szacunkowej 
całkowitej ilości ścieków do odbioru w okresie obowiązywania umowy określonych w Tabeli 1. Zamawiający 
gwarantuje minimalną ilość odbiorów na poziomie wskazanym w Tabeli 1.
Wszystkie obowiązki i uprawnienia Wykonawcy jak i Zamawiającego zostały zawarte w załączniku nr 2b do 
SWZ – w Projekcie umowy.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w umowie.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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
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II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
zadanie 6 - Z/I w Julkowie, gm. Skierniewice ( ścieki bytowe)
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90410000 Usługi usuwania ścieków

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Z/I w Julkowie, gm. Skierniewice

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych 
i transporcie ścieków bytowych wytwarzanych na terenie zakładów zarządzanych przez Zamawiającego do 
oczyszczalni ścieków z którymi Wykonawca ma podpisaną umowę.
2. Każde opróżnienie zbiorników bezodpływowych i ich transport wykonywany będzie na podstawie 
telefonicznego bądź elektronicznego zlecenia wykonania usługi wystawianego przez uprawnionego pracownika 
Zamawiającego w terminie dwóch dni roboczych od zgłoszenia.
3. Usługa realizowana będzie przy użyciu pojazdów asenizacyjnych spełniających wymagania techniczne i 
sanitarne uprawniające do wywozu nieczystości płynnych oraz dopuszczone
do transportu drogowego.
4. Pojazdy asenizacyjne mogą być wyposażone w urządzenia pomiarowe w postaci przepływomierzy 
umożliwiających odczyt pobranych nieczystości płynnych.
5. Zamawiający podkreśla, że ilość transportów są ilościami szacunkowymi mogącymi ulec zmianie, mającymi 
służyć pomocniczo do przygotowania oferty, przy czym maksymalne ilości nie przekroczą szacunkowej 
całkowitej ilości ścieków do odbioru w okresie obowiązywania umowy określonych w Tabeli 1. Zamawiający 
gwarantuje minimalną ilość odbiorów na poziomie wskazanym w Tabeli 1.
Wszystkie obowiązki i uprawnienia Wykonawcy jak i Zamawiającego zostały zawarte w załączniku nr 2b do 
SWZ – w Projekcie umowy.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w umowie.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
zadanie 7 - Z/I w Gotartowie, gm. Kluczbork ( ścieki bytowe)
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90410000 Usługi usuwania ścieków

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52 Opolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Z/I w Gotartowie, gm. Kluczbork

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych 
i transporcie ścieków bytowych wytwarzanych na terenie zakładów zarządzanych przez Zamawiającego do 
oczyszczalni ścieków z którymi Wykonawca ma podpisaną umowę.
2. Każde opróżnienie zbiorników bezodpływowych i ich transport wykonywany będzie na podstawie 
telefonicznego bądź elektronicznego zlecenia wykonania usługi wystawianego przez uprawnionego pracownika 
Zamawiającego w terminie dwóch dni roboczych od zgłoszenia.
3. Usługa realizowana będzie przy użyciu pojazdów asenizacyjnych spełniających wymagania techniczne i 
sanitarne uprawniające do wywozu nieczystości płynnych oraz dopuszczone
do transportu drogowego.
4. Pojazdy asenizacyjne mogą być wyposażone w urządzenia pomiarowe w postaci przepływomierzy 
umożliwiających odczyt pobranych nieczystości płynnych.
5. Zamawiający podkreśla, że ilość transportów są ilościami szacunkowymi mogącymi ulec zmianie, mającymi 
służyć pomocniczo do przygotowania oferty, przy czym maksymalne ilości nie przekroczą szacunkowej 
całkowitej ilości ścieków do odbioru w okresie obowiązywania umowy określonych w Tabeli 1. Zamawiający 
gwarantuje minimalną ilość odbiorów na poziomie wskazanym w Tabeli 1.
Wszystkie obowiązki i uprawnienia Wykonawcy jak i Zamawiającego zostały zawarte w załączniku nr 2b do 
SWZ – w Projekcie umowy.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w umowie.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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
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II.2.1) Nazwa:
zadanie 8 - Z/I w Woli Kruszyńskiej, gm. Bełchatów ( ścieki bytowe)
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90410000 Usługi usuwania ścieków

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Z/I w Woli Kruszyńskiej, gm. Bełchatów

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych 
i transporcie ścieków bytowych wytwarzanych na terenie zakładów zarządzanych przez Zamawiającego do 
oczyszczalni ścieków z którymi Wykonawca ma podpisaną umowę.
2. Każde opróżnienie zbiorników bezodpływowych i ich transport wykonywany będzie na podstawie 
telefonicznego bądź elektronicznego zlecenia wykonania usługi wystawianego przez uprawnionego pracownika 
Zamawiającego w terminie dwóch dni roboczych od zgłoszenia.
3. Usługa realizowana będzie przy użyciu pojazdów asenizacyjnych spełniających wymagania techniczne i 
sanitarne uprawniające do wywozu nieczystości płynnych oraz dopuszczone
do transportu drogowego.
4. Pojazdy asenizacyjne mogą być wyposażone w urządzenia pomiarowe w postaci przepływomierzy 
umożliwiających odczyt pobranych nieczystości płynnych.
5. Zamawiający podkreśla, że ilość transportów są ilościami szacunkowymi mogącymi ulec zmianie, mającymi 
służyć pomocniczo do przygotowania oferty, przy czym maksymalne ilości nie przekroczą szacunkowej 
całkowitej ilości ścieków do odbioru w okresie obowiązywania umowy określonych w Tabeli 1. Zamawiający 
gwarantuje minimalną ilość odbiorów na poziomie wskazanym w Tabeli 1.
Wszystkie obowiązki i uprawnienia Wykonawcy jak i Zamawiającego zostały zawarte w załączniku nr 2b do 
SWZ – w Projekcie umowy.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w umowie.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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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zadanie 9 - Z/I w Ostrzeszowie, gm. Ostrzeszów ( ścieki bytowe)
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90410000 Usługi usuwania ścieków

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Z/I w Ostrzeszowie, gm. Ostrzeszów

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych 
i transporcie ścieków bytowych wytwarzanych na terenie zakładów zarządzanych przez Zamawiającego do 
oczyszczalni ścieków z którymi Wykonawca ma podpisaną umowę.
2. Każde opróżnienie zbiorników bezodpływowych i ich transport wykonywany będzie na podstawie 
telefonicznego bądź elektronicznego zlecenia wykonania usługi wystawianego przez uprawnionego pracownika 
Zamawiającego w terminie dwóch dni roboczych od zgłoszenia.
3. Usługa realizowana będzie przy użyciu pojazdów asenizacyjnych spełniających wymagania techniczne i 
sanitarne uprawniające do wywozu nieczystości płynnych oraz dopuszczone
do transportu drogowego.
4. Pojazdy asenizacyjne mogą być wyposażone w urządzenia pomiarowe w postaci przepływomierzy 
umożliwiających odczyt pobranych nieczystości płynnych.
5. Zamawiający podkreśla, że ilość transportów są ilościami szacunkowymi mogącymi ulec zmianie, mającymi 
służyć pomocniczo do przygotowania oferty, przy czym maksymalne ilości nie przekroczą szacunkowej 
całkowitej ilości ścieków do odbioru w okresie obowiązywania umowy określonych w Tabeli 1. Zamawiający 
gwarantuje minimalną ilość odbiorów na poziomie wskazanym w Tabeli 1.
Wszystkie obowiązki i uprawnienia Wykonawcy jak i Zamawiającego zostały zawarte w załączniku nr 2b do 
SWZ – w Projekcie umowy.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w umowie.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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:
zadanie 10 - Z/I w Teklinowie, gm. Wieruszów ( ścieki bytowe)
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Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90410000 Usługi usuwania ścieków

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Z/I w Ostrzeszowie, gm. Ostrzeszów

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych 
i transporcie ścieków bytowych wytwarzanych na terenie zakładów zarządzanych przez Zamawiającego do 
oczyszczalni ścieków z którymi Wykonawca ma podpisaną umowę.
2. Każde opróżnienie zbiorników bezodpływowych i ich transport wykonywany będzie na podstawie 
telefonicznego bądź elektronicznego zlecenia wykonania usługi wystawianego przez uprawnionego pracownika 
Zamawiającego w terminie dwóch dni roboczych od zgłoszenia.
3. Usługa realizowana będzie przy użyciu pojazdów asenizacyjnych spełniających wymagania techniczne i 
sanitarne uprawniające do wywozu nieczystości płynnych oraz dopuszczone
do transportu drogowego.
4. Pojazdy asenizacyjne mogą być wyposażone w urządzenia pomiarowe w postaci przepływomierzy 
umożliwiających odczyt pobranych nieczystości płynnych.
5. Zamawiający podkreśla, że ilość transportów są ilościami szacunkowymi mogącymi ulec zmianie, mającymi 
służyć pomocniczo do przygotowania oferty, przy czym maksymalne ilości nie przekroczą szacunkowej 
całkowitej ilości ścieków do odbioru w okresie obowiązywania umowy określonych w Tabeli 1. Zamawiający 
gwarantuje minimalną ilość odbiorów na poziomie wskazanym w Tabeli 1.
Wszystkie obowiązki i uprawnienia Wykonawcy jak i Zamawiającego zostały zawarte w załączniku nr 2b do 
SWZ – w Projekcie umowy.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w umowie.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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
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III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży uprawnienia do prowadzenia 
określonej działalności zawodowej:
a) ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i 
transportu nieczystości ciekłych wydane na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminie;
b) ważną umowę z oczyszczalnią gotową na przyjęcie ścieków bytowych dostarczonych pojazdem Wykonawcy 
- dotyczy zadań nr 5 - 10.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

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: 15/04/2022
Czas lokalny: 12:00

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.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 15/04/2022
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
platforma zakupowa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w niniejszym postępowaniu, zastosuje tzw. „procedurę 
odwróconej kolejności oceny ofert”, tj. możliwość dokonania najpierw badania i oceny ofert, a następnie 
dokonania kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku 
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podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. W związku z tym Wykonawca, nie jest 
obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ).
Szczegółowe informacje dotyczące złożenia oświadczenia JEDZ określa Rozdział VIII pkt 2 SWZ.
2.Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp 
- 50% dla każdego zadania.
3. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
4.Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 
3% ceny całkowitej dla zadania 1, 2 i 4 opisanej w załączniku nr 2 a do SWZ w § 6– Projekt umowy. Dla 
pozostałych zadań Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/03/2022
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