
Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
Usługi

„Załadunek, wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z
oczyszczalni ścieków w Piekoszowie”

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 260241972

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Czarnowska, 54 a

1.4.2.) Miejscowość: Piekoszów

1.4.3.) Kod pocztowy: 26-065

1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zukpiekoszow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 2 - gospodarka wodna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

gospodarka wodna i ściekowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00020113/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2022-01-14 14:16

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

„Załadunek, wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z
oczyszczalni ścieków w Piekoszowie”

3.2.) Rodzaj zamówienia: Usługi

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia sektorowego jest:
odbiór, transport i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie ustabilizowanych
komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05, z oczyszczalni ścieków w Piekoszowie.

3.3. Wykonawca zobowiązany będzie do zagospodarowania osadów ściekowych, przez co rozumie
się: transport samochodami do miejsc odzysku bądź unieszkodliwienia i poddanie odzyskowi lub
unieszkodliwieniu z zachowaniem wymogów określonych przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (j.t. Dz. U. 2021 r. poz. 779), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
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środowiska (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 06 lutego 2015
r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 257), rozporządzenia Ministra
Klimatu z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i
opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz. U. z 2020 r., poz.1071). Wykonawca będzie również
zobowiązany do załadunku osadów.

3.4. Kod odpadu: 19 08 05, ustabilizowane komunalne osady ściekowe:
a. szacunkowa ilość osadu: ok. 1300 Mg,
b. szacunkowa zawartość suchej masy osadu: ok. 15%.

3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2022-01-28 09:30

3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie należycie wykonał lub wykonuje:

minimum jedną usługę polegającą na wywozie osadów ściekowych w ilości nie mniejszej niż 1
000 Mg.

Wykonawca musi posiadać aktualne zezwolenie na odbiór i transport komunalnych
osadów ściekowych.

Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy-PZP.

SEKCJA VI – INFORMACJE DODATKOWE

Wadium wymagane - 2 000,00 zł.

Nr ref. zamówienia 01/PP/2022

Dokumentacja dotycząca zamówienia została zamieszczona:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie
Sp. z o.o. (http://zukpiekoszow.naszbip.pl/przetargi);
b) na stronie internetowej Zmawiającego: https://zukpiekoszow.pl/ (zakładka
„aktualności”.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 a contrario ustawy – PZP do przedmiotowego zamówienia, jako
zamówienia sektorowego w rozumieniu przepisów art. 7 pkt 35 w zw. z art. 5 ust. 4 pkt 1 lit. c
ustawy-PZP, z uwagi, że szacunkowa wartość zamówienia nie jest równia ani nie przekracza
progów unijnych, nie stosuje się przepisów ustawy - PZP. Przepisy ustawy - PZP mają
odpowiednie zastosowanie jedynie w przypadkach wymienionych w SIWZ i Regulaminie
udzielania zamówień publicznych sektorowych przez „Zakład Usług Komunalnych” w
Piekoszowie Sp. z o.o. do których nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się w dniu upływu terminu składania ofert.
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