
 

 

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. w Żaganiu 

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty 

 

1. Przedmiot postępowania: 

„Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie z odpadów o kodzie 19 08 01; 19 08 02 ; 19 08 05 z 

terenu oczyszczalni ścieków w Żaganiu, przy ul. B. Chrobrego 44, 68-100 Żagań.” 

 

Szacunkowa ilość odpadu:  

 kod 19 08 01 (Skratki) - 80 Mg,  

 kod 19 08 02 (Zawartość piaskowników) - 100 Mg, 

 kod 19 08 05 (Ustabilizowane komunalne osady ściekowe) - 2500 Mg 

 

2. Miejsce i termin składania ofert: 

Miejsce:  Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. 

Biuro Obsługi Klienta 

ul. Przyjaciół Żołnierza 21 

68-100 Żagań 

Termin: 10 grudnia 2021 roku, godz. 10.00 

 

Oferty można również przesłać drogą elektroniczną na adres bok@zwik.zagan.pl 

 

3. Termin realizacji usługi: od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2022r. 

 

4. Kryterium oceny ofert: 100% cena. 

 

5. Osoby upoważnione do kontaktu: 

Renata Omieljańczyk –Dział Oczyszczania Ścieków, e-mail: oczyszczalnia@zwik.zagan.pl 

Katarzyna Czekalska – Biuro Zarządu, e-mail: kczekalska@zwik.zagan.pl 

6. Warunki udziału w postępowaniu. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do:  

 posiadania zezwolenia na zbieranie odpadów wydane przez właściwy organ, 

w zakresie: 19 08 01, 19 08 02, 19 08 05 

 posiadania zezwolenia na przetwarzanie odpadów wydane przez właściwy 

organ, w zakresie: 19 08 01, 19 08 02, 19 08 05 

 posiadania wpisu do rejestru BDO w zakresie transportu odpadów 

o kodach: 19 08 01, 19 08 02, 19 08 05 

 potwierdzenia odbioru ww. odpadów każdorazowo w oparciu o rzeczywistą ilość 

odebranych odpadów, potwierdzoną przez strony kartami przekazania odpadów 

w systemie BDO, 

 sprzęt użyty przez Wykonawcę podczas usługi ma być szczelny (nie powodować 

wycieków), stabilny, mieć ładowność i wytrzymałość przystosowaną do wywozu 

komunalnych odpadów i pozwalającą na ich odbiór z oczyszczalni w wymaganym 

terminie realizacji. 
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 przystąpienia do wywozu odpadów komunalnych maksymalnie do 24 godzin, licząc od 

chwili zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego,  

 czas reakcji obowiązuje zarówno w dni robocze, jak i w dni wolne od pracy – soboty, 

niedziele i święta – w zależności od potrzeby zachowania i utrzymania prawidłowego 

procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Żaganiu, 

 zapewnienia utrzymania stanu nawierzchni dróg (zakładowych i publicznych) pod 

względem czystości w czasie wykonywania usługi,  

 przedłożenia wykazu sprzętu oraz listy pracowników odpowiedzialnych po stronie 

Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia,  

 zapewnienia ciągłości odbioru komunalnych odpadów komunalnych zgodnie 

z warunkami niniejszej umowy, złożoną ofertą, opisem przedmiotu zamówienia oraz 

obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności bez względu na ewentualne 

problemy lub dodatkowe koszty Wykonawcy w zagospodarowaniu ww. odpadów. 

 

Uwaga 

Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny. 

 

 

Prezes Zarząd 

/-/ Cyprian Maszlong 

 


