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OGŁASZENIE O ZAMÓWIENIU  

Przedmiot zamówienia: 

Sukcesywny odbiór, transport i unieszkodliwienie (zagospodarowanie) odpadów 

z Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp. kod odpadu 19 08 01 (skratki) oraz 19 08 02 

(zawartość piaskowników) 

 

1. Zamawiający: 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  

ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp. 

tel. 95 7285950 www.pwik.gorzow.pl  

NIP 5990110427, Regon 210511028, BDO 000022043, Kapitał zakładowy 217.150.500,00 PLN 

Rejestracja: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Nr KRS: 0000055358 

2. Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień 

sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają 

zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Sukcesywny odbiór, transport 

i unieszkodliwienie (zagospodarowanie) odpadów z Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp. 

kod odpadu 19 08 01 (skratki) oraz 19 08 02 (zawartość piaskowników)”. 

Regulamin dostępny na stronie: http://www.pwikgorzow.4bip.pl 

3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i ofert wariantowych. 

4. Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 

5. Wadium – odstąpiono.  

6. Wymagany termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub 

do wyczerpania wynagrodzenia umownego i/lub ilości odpadów objętych przedmiotem 

niniejszego zamówienia. 

7. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował 

kryterium najniższej ceny. 

8. Dokumenty zamówienia dostępne są na stronie internetowej  

https://platformazakupowa.pl/wodociagi_gorzow. 

9. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie §25 ust. 1 regulaminu; 

2) spełniają warunki udziału w postepowaniu dotyczące: 

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów 

Wykonawca musi posiadać: 

− potwierdzenie wpisu do rejestru z nadanym numerem rejestrowym podmiotów 

wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zgodnie 

z art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 797 ze zm.); 

− ważną decyzję na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i przetwarzania 

odpadów o kodzie 19 08 01 oraz 19 08 02 zgodnie z art. 41 Ustawy z dnia 14.12.2012 r. 

o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) ważną przez cały okres 

obowiązywania umowy; Wykonawca zobowiązany jest przedstawić decyzję pierwotną 

wraz ze zmianami oraz łącznie ze zmianą decyzji wynikającą z ustawy z dnia 20 lipca 
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2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 

poz. 1592 ze zm.); 

c) sytuacji ekonomicznej i finansowej  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

d) zdolności technicznej lub zawodowej 

Wykonawca powinien: 

− dysponować odpowiednimi środkami transportu przystosowanymi do transportu 

odpadów gromadzonych w kontenerach typu mulda o pojemności  7 m3 drogami 

publicznymi, 

− dysponować legalizowaną najazdową wagą samochodową automatycznie  generującą  

i drukującą kwity wagowe zawierające co najmniej: nazwę transportującego odpad,  

nazwę towaru, daty oraz godziny ważeń, wagę netto, wagę brutto, tarę, nazwisko 

kierowcy, nr rejestracyjny pojazdu, podpis wagowego oraz podpis kierowcy. 

Ocena spełniania warunków udziału w postepowaniu nastąpi w oparciu o informacje 

zawarte w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu oraz w dokumentach i/lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców, 

o których mowa w pkt IX. IDW. 

10. Sposób oraz termin składania ofert: ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy 

zakupowej https://platformazakupowa.pl/wodociagi_gorzow do dnia 28.04.2021 r. 

do godz. 10:00. 

11. Termin związania ofertą: 60 dni. 
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