Urząd Gminy Bobrowice
Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice
OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na „Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05,
pochodzących z oczyszczalni ścieków w m. Dychów (dz. nr 316/2) oraz oczyszczalni ścieków w m.
Bronków (dz. nr 76/1) , gm. Bobrowice„

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego ofertowego,
procedura postępowania nie opiera się na przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Nazwa i adres Zamawiającego:
Urząd Gminy Bobrowice

reprezentowany przez Wójta Gminy Bobrowice - Marka Babul
adres Zamawiającego: Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice
tel.: (68) 391 92 00, fax.: (68) 391 32 84
adres www: www.bip.bobrowice.pl
adres e-mail: sekretariat@bobrowice.pl

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie ( załadunek, transport i zastosowanie/ unieszkodliwienie)
ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05, pochodzących z oczyszczalni ścieków,
położonych w miejscowości Bronków oraz Dychów.
Przewidywana, szacunkowa ilość osadów, będąca przedmiotem niniejszego zamówienia wynosi około 120 Mg.
Sprawozdanie z badań próbek osadu ściekowego, określające możliwość ich zastosowanie w rolnictwie stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Zamawiający zastrzega prawo zwiększenia lub zmniejszenia ilości przekazywanych Wykonawcy komunalnych
osadów ściekowych w okresie obowiązywania realizacji zamówienia. Niezależnie od powyższego Wykonawcy będzie
przysługiwało wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie odebraną ilość komunalnych osadów ściekowych. Odbiór
osadów będzie potwierdzony Kartą Przekazania Odpadów.
Stosowanie lub unieszkodliwianie osadów może odbywać się wyłącznie zgodnie z zasadami przewidzianymi
w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2013 roku, poz. 21 , z późn. zm.), zwanej dalej ustawą
o odpadach, oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy.
Uzyskanie wszelkich zezwoleń, dopuszczeń związanych z realizacją zadania należy do obowiązków Wykonawcy.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie w czystości nawierzchni dróg ( znajdujących się na terenie
nieruchomości Zamawiającego oraz publicznych) w trakcie realizacji zadania i po jego zakończeniu. Po odebraniu
osadów przez Wykonawcę od Zamawiającego pełną odpowiedzialność za nie w rozumieniu ustawy o odpadach,
przechodzi na Wykonawcę.

Koszt badania gruntu, oraz ustalenie dawki osadu o których mowa w art. 96 ustawy o odpadach ponosi Zamawiający,
który zobowiązany jest do przekazywania Wykonawcy badań gleby oraz dawki osadu o których mowa w art. 96
ustawy o odpadach.
Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia: Za przedmiot zamówienia zostanie wypłacone wynagrodzenie zgodnie
z warunkami określonymi w umowie. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury za odebrane komunalne osady ściekowe, uwzględniającej ilości
osadów, wynikających z danych zawartych w Karcie Przekazania Odpadów, przelewem na rachunek bankowy,
wskazany w treści faktury.
Termin wykonania: do 2 m-cy od daty podpisania umowy, nie później niż do 30 września 2016r..
Kryterium oceny oferty: najniższa cena.
Termin składania ofert: 29 kwiecień 2016r., na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2.
Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Bobrowice, Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice
Osoba uprawniona do bezpośredniego kontaktu: Łukasz Rokicki – inspektor ds. ochrony środowiska, tel.:
600 371 080, srodowisko@bobrowice.pl ( od pn. do pt. w godz. 800 -1500)

