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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:591591-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Wołomin: Usługi usuwania osadów
2021/S 225-591591

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Graniczna 1
Miejscowość: Wołomin
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 05-200 Wołomin
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Płaczek
E-mail: e.placzek@pwik.wolomin.pl 
Tel.:  +48 227762121
Faks:  +48 227762121
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pwik.wolomin.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.pwik.wolomin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/myportal
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanego komunalnego osadu ściekowego z oczyszczalni ścieków KRYM 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie
Numer referencyjny: DI/45/2021

II.1.2) Główny kod CPV
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90513600 Usługi usuwania osadów

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanego komunalnego osadu ściekowego z oczyszczalni ścieków KRYM 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie
1. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SWZ
2. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 5 do 
SWZ – Wzór Umowy

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Oczyszczalnia Ścieków KRYM, Leśniakowizna, ul. Krymska 2,05-200 Wołomin

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem usługi jest odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanego osadu ściekowego (19 08 05) z 
oczyszczalni ścieków „KRYM” należącej do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w 
Wołominie.
1. Roczna ilość odpadu:
Ustabilizowany komunalny osad ściekowy (19 08 05) - 6 000 Mg/rok
Powyższe ilości stanowią podstawę do sporządzenia oferty. W praktyce eksploatacyjnej ilość odpadów może 
ulec zmianie w granicach +/- 30%, ale nie mniej niż 4000 Mg/rok.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
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Wykaz i krótki opis warunków:
Odbiorca odpadów powinien być wpisany do bazy BDO oraz ma obowiązek posiadać:
- aktualną decyzję na unieszkodliwianie lub odzysk metodami R3 oraz stosowne decyzje na transport odpadów,
- aktualne dokumenty potwierdzające przetworzenie poprzez odzysk R3 komunalnych osadów ściekowych (o 
kodzie 19 08 05), aż do uzyskania końcowego produktu nie będącego odpadem, tj.:
- decyzję na przetwarzanie poprzez odzysk komunalnych osadów ściekowych o kodzie
19 08 05 metodą R3 wydaną na podstawie ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku w przypadku, 
gdy produktem końcowym będzie nawóz lub środek poprawiający właściwości gleby, należy załączyć decyzję 
zezwalającą na wprowadzenie produktu do obrotu, zgodnie z ustawą z dnia 10.07.2007 r. o nawozach i 
nawożeniu,
- w przypadku, gdy produktem końcowym nie będzie nawóz ani środek poprawiający właściwości gleby – inne 
właściwe dla danego produktu dokumenty, zezwalające na wprowadzenie produktu do obrotu – zgodnie z 
obowiązującym ustawodawstwem.
Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku art. 96 ust. 1 pkt 1-5 nie dopuszcza się m. in. 
wykorzystywania komunalnych osadów ściekowych w rolnictwie, do rekultywacji składowisk. W szczególnych 
przypadkach, kiedy przed zastosowaniem do bezpośredniej rekultywacji składowiska stosowana jest metoda R3 
dopuszcza się taki sposób zagospodarowania.
Wymaga się od Wykonawcy utrzymywania ważności poszczególnych ww. decyzji w okresie trwania Umowy 
odnośnie do poszczególnych jej części.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia wymagań

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu minimum 3 -letniego doświadczenie w zagospodarowaniu odpadów.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/12/2021
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 23/12/2021
Czas lokalny: 13:00
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Miejsce:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Graniczna 1,05-200 Wołomin pok. nr 12

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587777

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy a także innemu podmiotowi 
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środkami ochrony prawnej są: odwołanie oraz skarga do sądu.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany 
na podstawie ustawy Pzp.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca 
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej 
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania 
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, 
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.
7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o 
niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on 
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie. W przypadku uznania zasadności 
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przekazanej informacji, Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o 
tym Wykonawców. Na czynności, te nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem ust. 4.
8. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 515 ust. 1 lit. a), albo w terminie 
15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SWZ, wnosi się w terminie 10 dni od 
dnia przekazania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SWZ na stronie 
internetowej.
10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 8 i 9 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w 
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia.
11. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
12. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis.
13. Przepisy dotyczące odwołania znajdują się w Dziale IX Środki ochrony prawnej Rozdział 2 Odwołanie, art. 
513 –521 ustawy Pzp.
14. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga wnoszona do sądu okręgowego, właściwego dla siedziby Zamawiającego, wnoszona za 
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej 
Izby Odwoławczej.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Graniczna 1
Miejscowość: Wołomin
Kod pocztowy: 05-200
Państwo: Polska
E-mail: pwik@pwik.wolomin.pl 
Tel.:  +48 227762121

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/11/2021

19/11/2021 S225
https://ted.europa.eu/TED

5 / 5

mailto:pwik@pwik.wolomin.pl

