Płock, dn. 30.06.2020 r.

Znak sprawy: PŚ/TK/TOŚ/TT/ 5 /2020

według rozdzielnika

ZAPYTANIE CENOWE
I.

Zamawiający :
„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o.
09 – 402 Płock, ul. Harc. Antolka Gradowskiego 11

Zaprasza do złożenia ofert na:
„Odbiór, transport i zagospodarowanie (zbieranie lub przetwarzanie) odpadów w postaci skratek o
kodzie odpadu: 19 08 01 i zawartości piaskowników o kodzie odpadu: 19 08 02, powstających w
wyniku mechanicznego oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków w Maszewie, gm. Stara Biała
oraz przepompowni ścieków przy ul. Jasnej w Płocku” – Załącznik Nr 1.
Odpady o kodach:
- 19 08 01 – skratki
- 19 08 02 – zawartość piaskowników
powstają w wyniku mechanicznego oczyszczania ścieków w dwóch obiektach należących do
„Wodociągów Płockich” Sp. z o.o.:
1/ w oczyszczalni ścieków w Maszewie i
2/ przepompowni ścieków przy ul. Jasnej w Płocku.
II.
III.
IV.

Przedmiot zamówienia – usługa.
Przewidywany termin realizacji zamówienia - jeden rok: 01.08.2020 – 31.07.2021
Szacowane ilości odpadów z uwzględnieniem miejsca ich powstawania oraz jakość odpadów.

Tabela 1. Zestawienie rodzajów, ilości oraz miejsca wytwarzania odpadów:

Kod odpadu

19 08 01
19 08 02

Rodzaj odpadu

Skratki
Zawartość
piaskowników

Przewidywana
ilość odpadu
1 rok

Miejsce wytwarzania odpadu

[Mg]

Śr. w
miesiącu
[Mg]

420

35,0

Przepompownia ścieków przy ul. Jasnej

400

33,33

Oczyszczalnia ścieków w Maszewie

50

4,2

Przepompownia ścieków przy ul. Jasnej

200

16,7

Oczyszczalnia ścieków w Maszewie

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości odpadów w stosunku do przedstawionej w
powyższej tabeli.
W przypadku zmniejszenia ilości odpadów Wykonawca nie będzie z tego tytułu zgłaszać wobec
Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń.
Celem opracowania prawidłowej dokumentacji do niniejszego postępowania, Wykonawca
zobowiązany jest zapoznać się z warunkami technicznymi i przestrzennymi oraz dokonać wizji
lokalnej na terenie przepompowni ścieków przy ul. Jasnej w Płocku i oczyszczalni ścieków w
Maszewie, na potwierdzenie czego załącza do oferty stosowne protokoły, podpisane przez
wyznaczonych pracowników:
•
Przepompownia ścieków przy ul. Jasnej w Płocku, adres: ul. Jasna 1E, 09-400 Płock
Jarosław Kurek lub Monika Tańska, nr tel. (24) 367-19-70
•
Oczyszczalnia ścieków w Maszewie, adres: Maszewo 39a, gmina Stara Biała,
Dorota Daniłowska – Kierownik tel. 24 364 43 01
V.

Zakres usługi:
W ramach usługi należy zaproponować i zorganizować:
1. Dobór pojemników na odpady uwzględniający miejsca ich powstawania po przeprowadzonej
wizji lokalnej na terenie przepompowni ścieków przy ul. Jasnej w Płocku i oczyszczalni
ścieków w Maszewie.
a. Przepompownia ścieków przy ul. Jasnej w Płocku – przede wszystkim należy wziąć
pod uwagę ograniczenia kubaturowe w hali krat i piaskownika, w którym pojemniki
będą ustawiane. Sugerowana pojemność pojemników - 1,0-1,5 m3
b. Oczyszczalnia ścieków w Maszewie – należy uwzględnić podstawianie pojemników w
dwóch miejscach: w budynku kraty i piaskownika oraz przy stacji płukania piasku.
Wielkość i ilość pojemników w oczyszczalni możliwa jest w dwóch wariantach:
Wariant 1/
19 08 01 skratki – 1 kontener o pojemności 22 m3 (lub podobny) pod
płuczką skratek, jeden pojemnik typu ASP 1200 (lub podobny) przy stacji
płukania piasku (drugi na zmianę)
19 08 02 zawartość piaskowników - pojemniki typu ASP1200 (lub podobne)
(ok 6 sztuk) do obsługi płuczki piasku z piaskownika w budynku krat
Wariant 2 / 19 08 01 skratki – 1 kontener o pojemności 22 m3 (lub podobny) pod
płuczką skratek, jeden pojemnik typu ASP 1200 (lub podobny) przy stacji
płukania piasku, drugi na zmianę.
19 08 02 zawartość piaskowników – 1 kontener o pojemności 22 m3 (lub
podobny) ustawiony przy budynku krat i piaskownika i 2 pojemniki typu ASP
1200 (lub podobne) podstawione pod płuczkę piasku.
c. Wielkość i rodzaj pojemników Wykonawca dobierze po przeprowadzonej wizji na
terenie oczyszczalni ścieków.
d. Przy doborze pojemników należy wziąć pod uwagę warunki techniczne i
organizacyjne ich obsługi: podstawiania pod pracujące urządzenia, odbioru
zapełnionych pojemników oraz załadunek na środki transportu.
2. Wymianę zapełnionych pojemników i podstawianie pustych pojemników według ustalonego
harmonogramu lub po wcześniejszym zgłoszeniu.
3. Odbiór odpadów nie później niż w ciągu 24 godzin (w dni robocze) od zgłoszenia.

4. Transport odpadów z obu obiektów do miejsca zbierania lub przetwarzania.

VI.

Sposób odbioru odpadów
1. Z przepompowni ścieków przy ul. Jasnej w Płocku
Wykonawca będzie podstawiał puste pojemniki rozładowując je przed „halą kraty i
piaskownika”, a zapełnione pojemniki odbierał.
Wykonawca powinien zapewnić ciągłość dostarczania pustych pojemników na teren
przepompowni przy ul. Jasnej, a na życzenie Zamawiającego, w przypadku przewidywanych
intensywnych opadów deszczu, dostarczyć i odebrać pojemniki (określoną ilość) na wezwanie
Dyspozytora zmiany.
2. Z oczyszczalni ścieków w Maszewie
Odbiór odpadów uzależniony jest od opcji doboru pojemników na odpady opisanej w punkcie
III.1.
1) Odbiór i wywóz zapełnionego kontenera o pojemności 22 m3 (lub podobnego) ze
skratkami bezpośrednio spod urządzenia w budynku krat i podstawienie pustego,
odbiór zestawu pojemników typu ASP 1200 (lub podobnych) zapełnionych
zawartością piaskowników z placu przy budynku krat i piaskownika i podstawienie
pustych.
2) Odbiór i wywóz zapełnionego kontenera o pojemności 22 m3 (lub podobnego) ze
skratkami bezpośrednio spod urządzenia w budynku krat i podstawienie nowego,
odbiór kontenera o pojemności 22 m3 (lub podobnego) z zawartością piaskowników
z placu przy budynku krat i piaskownika i podstawienie pustego.
Przed złożeniem oferty należy dokładnie zapoznać się z warunkami odbioru odpadów,
dobrać pojemniki odpowiednie do możliwości kubaturowych budynku krat i piaskownika
na terenie przepompowni ścieków przy ul. Jasnej w Płocku i oczyszczalni ścieków w
Maszewie oraz zapewnić wymianę pojemników i ich odbiór w ciągu 24 h od zgłoszenia
telefonicznego, przy ciągłej pracy urządzeń (7 dni w tygodniu, przez 24 h na dobę).

VII.

Cena za usługę:
Cena powinna być podana w zł/Mg odbieranych odpadów.

Cena obejmuje wszystkie koszty realizacji w tym koszt dostarczenia kontenerów, (ewentualnie ich
wykonania), załadunku, transportu, wyładunku, zagospodarowania: poprzez zbieranie lub
przetwarzanie.

VIII.

Sposób dalszego postępowania z odpadami powinien spełniać następujące warunki:
1. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania wskazanych odpadów (skratki,
piasek z piaskownika), przez co rozumie się załadunek na własne lub wynajęte przez
Wykonawcę środki transportu i przewóz ich do miejsc zagospodarowania (zbierania lub
przetwarzania) z zachowaniem zasad postępowania z odpadami określonych w
obowiązujących przepisach tj.:
✓ Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.)
✓ Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, 627 z 2001 z późn. zm.)

✓ Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25.04.2019 r. w sprawie wzorów dokumentów
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2019 poz. 819)
✓ Ustawy o transporcie drogowym z dnia 06.09.2001 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.),
✓ ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 z późn.
zm.),
✓ Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016r. w sprawie szczegółowych
wymagań dla transportu odpadów (Dz.U z 2016r. poz. 1742).
✓ I innych związanych z gospodarowaniem odpadami
2. Odbiorca odpadów zobowiązany jest w okresie obowiązywania umowy posiadać wpis do
rejestru BDO dotyczący transportu odpadów oraz zbierania lub przetwarzania (w zależności
od zadeklarowanej metody) oraz ważne decyzje zezwalające na zbieranie lub przetwarzanie,
wydane przez właściwy organ. Kopie ww. decyzji oraz decyzji o nadaniu Nr rejestrowego BDO
należy dołączyć do oferty przetargowej. W przypadku posiadania decyzji wydanych przed
wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1592 z późniejszymi zmianami) do oferty należy dołączyć do
oświadczenie o złożeniu wniosku o zmianę zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie
(spełnienie wymagań art. 14 w/w ustawy).
3. W ramach procesu przetwarzania Zamawiający dopuszcza następujące procesy:
• odzysku odpadów:
R3 - Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako
rozpuszczalniki
(w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)
R5 - Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych
• unieszkodliwiania odpadów:
D8 - Obróbka biologiczna, niewymieniona w innej pozycji niniejszego załącznika, w wyniku
której powstają ostateczne związki lub mieszanki, które są unieszkodliwiane za pomocą
któregokolwiek spośród procesów wymienionych w poz. D 1 – D 12
D10 - Przekształcanie termiczne na lądzie
4. Zamawiający nie dopuszcza składowania odpadów na składowisku z uwagi na niespełnienie
wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w
sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. 2015 poz. 1277).
5. W momencie odbioru skratek i piasku wykonawca staje się ich posiadaczem w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.). i
przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za sposób ich transportu i zagospodarowania,
który powinien być zgodny z posiadanymi decyzjami, w tym decyzją zezwalającą na
prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania (odzysku lub
unieszkodliwiania) odpadów o kodach 19 08 01 i 19 08 02.
6. Ważenie odpadów:
✓ Odpady o kodach 19 08 01, 19 08 02 odbierane z przepompowni ścieków przy ul.
Jasnej
w Płocku każdorazowo będą ważone przez Wykonawcę, a dowody ważenia będą
przekazywane do Zamawiającego, najpóźniej przed upływem miesiąca, w którym
nastąpił odbiór. Zamawiający zapewni również możliwość ważenia odpadów na
wadze zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków w Maszewie.
✓ Odpady o kodach 19 08 01, 19 08 02 odbierane z oczyszczalni ścieków w Maszewie
każdorazowo będą ważone na wadze zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków
w Maszewie, a dowody ważenia będą przekazywane do Wykonawcy
7. Dopuszcza się podzlecenie części usługi dotyczącej transportu odpadów innemu
podwykonawcy. Podwykonawca musi dysponować odpowiednim do przewożonych odpadów
sprzętem i posiadać wpis do rejestru BDO.

8. Potwierdzeniem ilości i rodzajów odebranych przez Wykonawcę odpadów będzie Karta
Przekazania Odpadów (KPO) wystawiona przez Zamawiającego w rejestrze BDO każdorazowo
z chwilą odbioru odpadów.
9. Wykonawca wyposaży wszystkich kierowców wykonujących usługę odbioru odpadów z
oczyszczalni ścieków w Maszewie i przepompowni przy ul. Jasnej w mobilne urządzenia
umożliwiające generowanie Kart Przekazania Odpadów w rejestrze BDO.
10. Rozliczenie za odebrane odpady będą prowadzone w ujęciu miesięcznym. Po zakończeniu
każdego miesiąca, po podsumowaniu w rejestrze BDO ilości odebranych odpadów, odbiorca
wystawi fakturę VAT. Zamawiający zastrzega, że termin płatności wyniesie 30 dni od daty
wystawienia faktury na konto wskazane na fakturze przez Wykonawcę.

………………………………………………………
(podpis osoby upoważnionej)

