
Przystajń, dnia 07.01.2020 r,
CPG.271.1.2020

                                                              Wszyscy oferenci

ZAPROSZENIE
DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina  Przystajń  działając  na  podstawie  art.  4  pkt  8  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo
Zamówień Publicznych oraz Zarządzenia nr 28/2016 Wójta Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2016 r.
w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w
złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zaprasza Wykonawców do złożenia oferty cenowej na:

„ Usuwanie odpadów rolniczych z terenu Gminy Przystajń”

I. Dane Zamawiającego
Gmina Przystajń
Ul. Częstochowska 5, 42-141 Przystajń
NIP: 5742055766  REGON: 151398379
 
II. Opis Przedmiotu zamówienia
Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV)
  90 50 00 00-2  usługi związane z odpadami
  90 51 20 00-9  usługi transportu odpadów
  90 53 30 00-2  usługi gospodarki odpadami

1.  Przedmiotem zamówienia  jest  realizacja  usługi  odbioru,  transportu  i  odzysku/recyklingu/
unieszkodliwienia następujących odpadów rolniczych:

a) folia rolnicza,
b) siatka i sznurek rolniczy,
c) opakowania po nawozach,
d) worki big-bag.

2. Odbiór odpadów nastąpi z jednego zbiorczego miejsca zbiórki zlokalizowanego na terenie gminy
wskazanego  przez  Zamawiającego.  Transport  odpadów  do  miejsca  zbiórki  należy  do  aktualnego
posiadacza odpadów. Do Wykonawcy należy zbieranie i  pakowanie odpadów, transport  z  miejsca
zbiórki  oraz  ich  zagospodarowanie  poprzez  przekazanie  instalacji  prowadzącej  odzysk/recykling/
utylizację  odpadów.  Wymaga  się  aby  folię  rolniczą  zbierano  pod  kodem  02  01  04,  natomiast
opakowania po nawozach pod kodem 15 01 02.
3. Ilość odpadów objętych odbiorem szacuje się łącznie na 24,94 Mg, w tym:

a) folia rolnicza – 12,385 Mg,
b) siatka i sznurek rolniczy – 5,515 Mg,
c) opakowania po nawozach – 4,24 Mg,
d) worki big-bag – 2,8 Mg.

Podane  wartości  nie  są  zależne  od  Zamawiającego  i  wynikają  ze  złożonych  przez  aktualnych
posiadaczy odpadów ankiet ze stanem na dzień 30.10.2019 r. Rzeczywista masa odpadów może różnić
się  od  podanych.  Wykonawcy  nie  przysługuje  prawo  do  odszkodowania  za  nieosiągnięcie  bądź
przekroczenie wskazanych wielkości.
4. Termin odbioru odpadów z miejsca zbiórki zostanie uzgodniony z Zamawiającym z zachowaniem
terminów  wskazanych  w  dziale  III.  Aktualni  posiadacze  odpadów  zostaną  zobowiązani  do
dostarczenia odpadów we wskazanym terminie.
5.  Wykonawca powinien posiadać możliwość ważenia odpadów w miejscu zbiórki ze względu na
konieczność wystawiania każdemu właścicielowi gospodarstwa rolnego protokołu odbioru odpadów



(zawierającego co najmniej: dane Wykonawcy, dane i adres właściciela gospodarstwa rolnego, datę
odbioru,  wagę  odbieranego  odpadu  w  rozbiciu  na  poszczególne  frakcje,  podpisy  właściciela  i
Wykonawcy).
6. Wykonawca  zamówienia  staje  się  posiadaczem  wszystkich  odpadów  powstałych  w  wyniku
wykonywanych usług.
7. Transport  odbieranych  odpadów  będzie  wykonywany  z  zachowaniem  przepisów  o  przewozie
drogowym odpadów. 
8.  Odbierane odpady będą zagospodarowywane poprzez przekazanie ich do instalacji  posiadającej
ważne zezwolenie na przetwarzanie/utylizację odpadów.
9.  Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  odszkodowawczą  za  szkody  wyrządzone
Zamawiającemu  lub  osobom  trzecim,  spowodowane  swoim  działaniem  lub  niedopatrzeniem
związanym z realizacją niniejszego zamówienia.
10.  Wykonawca  realizując  przedmiot  zamówienia  zobowiązany  jest  do  przestrzegania
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. 2019 r. poz. 701 z późn.zm.),
 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z

późn. zm.).
 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2019 r. ,

poz. 382 z późn. zm. ).
 Rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  12  grudnia  2014  r.  w  sprawie  wzorów

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1973).

III. Termin wykonania umowy.
Ustala się termin zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia na dzień 31.03.2020 r., przy czym
za zakończenie przyjmuje się dzień przekazania odpadów do instalacji prowadzącej działalność
odzysku / utylizacji odpadów.

IV. Wymagania wobec Wykonawców
1.  Oferty  mogą  składać  Wykonawcy,  którzy  posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  określonej
działalności, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotowego zamówienia.
W związku z wymogiem posiadania określonych uprawnień do złożonej oferty należy obligatoryjnie
dołączyć:

 ważne zezwolenie na transport odpadów.
Brak wymaganych zezwoleń skutkuje odrzuceniem oferty.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. Sposób przygotowania oferty, miejsce i termin złożenia oferty.
1.  Ofertę  należy  przygotować  w  formie  pisemnej,  w  języku  polskim,  na  formularzu  ofertowym
(załącznik nr 1). Dopuszcza się złożenie jednej oferty przez danego Wykonawcę.
2. Ofertę należy złożyć:

a) elektronicznie  poprzez  przesłanie  skanu  wypełnionego  wzoru  oferty  na  adres  e-mail
czpg@gminaprzystajn.pl  w terminie do 20 stycznia 2020 r. do godziny 14:00

b) bądź w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem „Usuwanie odpadów rolniczych z
terenu Gminy Przystajń” osobiście w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 19 – sekretariat) bądź
listownie na adres siedziby Zamawiającego w terminie do 20 stycznia 2020 r.  do godziny
14:00.  W  przypadku  wysłania  oferty  listownie  ważna  jest  data  otrzymania  przez
Zamawiającego. 

3. Oferty które zostaną złożone lub dostarczone po w/w terminie, nie będą rozpatrywane.

VI. Osoba do kontaktu.
Łukasz Grajcar, tel. 34 319 11 53/54 (wew. 113), e-mail: czpg@gminaprzystajn.pl

VII. Kryterium oceny ofert.

mailto:czpg@gminaprzystajn.pl
mailto:czpg@gminaprzystajn.pl


Zamawiający ustala następujące kryterium oceny ofert – cena 100%

VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania
przyczyny.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy.
2. Wzór umowy


