I.

Określenie Zamawiającego

Gmina Bobrowice
66-627 Bobrowice nr 131
pow. krośnieński
woj.lubuskie
e-mail: srodowisko@bobrowice.pl

II.

Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości poniżej
14.000 euro na wykonanie zadania pn.: Zagospodarowanie osadów ściekowych
pochodzących z oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bobrowice
III.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Ogłoszenie o zamówieniu ma na celu wybór Wykonawcy – Odbiorcy osadów ściekowych
zgromadzonych na poletkach osadowych oczyszczalni ścieków w Dychowie oraz
w Bronkowie. Wykonawca zobowiązany będzie do zagospodarowania osadów
ściekowych, przez co rozumie się załadunek na własne samochodowe środki transportowe,
przewóz do miejsc odzysku bądź unieszkodliwienia i poddanie odzyskowi bądź
unieszkodliwieniu z zachowaniem wymogów określonych przepisami:
1.1. Ustawy z dnia14.12.2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r.poz. 21)
1.2. Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2008, nr 25,
poz. 150 z późn. zm.)
1.3. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 08.12.2010r. w sprawie komunalnych
osadów ściekowych (Dz.U. z 2010r. nr 137, poz.924)
1.4. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 08.12.2010r. w sprawie wzorów
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2010r. nr 249,
poz.1673)
oraz innych powiązanych aktów wykonawczych.
2. Kod odpadu – ustabilizowane komunalne osady ściekowe – 19 08 05
3. Ilość osadu do wywozu w ramach umowy: ok. 40 Mg – Dychów, 20 Mg – Bronków przy
czym podana ilość jest ilością szacunkową
4. Osady wytworzone w Oczyszczalni Ścieków w Bronkowie i Dychowie poddawane są
badaniom z częstotliwością i w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych. Wyniki badań przedstawione są
w złączniku nr 2.
5. Wywóz osadów może odbywać się od poniedziałku do piątku.
6. Warunki dodatkowe wymagane od Wykonawcy:
6.1.Używanie podczas świadczonej usługi sprzętu o następujących wymogach
-szczelny ( nie powodujący wycieków)
-posiadający ładowność i wytrzymałość przystosowaną do wywozu osadów
i pozwalający na ich odbiór z oczyszczalni w wymaganym przez Zamawiającego
terminie
6.2.Potwierdzenie odbioru osadów ściekowych na kartach przekazania odpadów i
stosowanie innych koniecznych dokumentów wynikających z aktów prawnych
wymienionych w pkt 1 (1.1 – 1.4). Ilość przekazanych osadów ściekowych będzie
ustalana na podstawie kwitów wagowych oraz kart przekazania odpadów.

6.3.Zamawiający wymaga sporządzenia przez Wykonawcę zestawienia potwierdzającego
wykonanie zadania. W przypadku wykorzystania osadów w rolnictwie lub do
rekultywacji gruntów zestawienie powinno zawierać informacje na które pola został
wywieziony osad, w jakiej ilości, imię i nazwisko władającego gruntem oraz
oświadczenie o jego zgodzie.
7. Zagospodarowanie osadów ściekowych winno się odbywać na terenie woj. Lubuskiego(
art. 20 ust.3 ustawy o odpadach)
8. Za transport i zagospodarowanie odebranych z oczyszczalni osadów odpowiada
Wykonawca.
9. Osady ściekowe muszą być transportowane i zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska. Z chwilą wywiezienia osadu poza
bramę oczyszczalni wszelką odpowiedzialność za osad przejmuje Wykonawca.
10.Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną za skutki ewentualnych
wypadków podczas wywozu iraz naruszeń ustawy o odpadach i POŚ.
11.
Nie dopuszcza się stosowania odbieranych z oczyszczalni osadów łącznie z osadami z
innych oczyszczalni na gruntach oferowanych Zamawiającemu i przez niego
zaakceptowanych.
12. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania wizji lokalnej terenu, na którym będzie
realizowany przedmiot zamówienia, a w przypadku kontroli Inspekcji Państwowych i
ewentualnych kar finansowych nałożonych na Zamawiającego ( jako na wytwórcę)
wynikających z zagospodarowania osadów niezgodnie z warunkami zawartymi w umowie,
Zamawiający obciąży finansowo Wykonawcę.

1.

IV.
Termin wykonania przedmiotu umowy
Do 30 dni od daty podpisania umowy

V.
Kryteria oceny oferty cenowej
1. Cena ryczałtowa brutto – 100 % za Mg przekazanego osadu. Cena musi zawierać wszystkie
koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, jak również wszystkie koszty
przygotowawcze oraz towarzyszące
VI.
Forma złożenia ofert
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (w sekretariacie - pokój nr 14 lub listownie na
adres: Urząd Gminy w Bobrowicach, 66 - 627 Bobrowice 131 z dopiskiem „Oferta
cenowa na zagospodarowanie osadów ściekowych” w terminie do dnia 1 października
2013r. do godz. 1500.
VII. Pracownicy uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami
1. Łukasz Rokicki – inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej ( 660 371 080 ,
68 391 92 18, e-mail: srodowisko@bobrowice.pl)

