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Wg rozdzielnika 

 

Dotyczy: postępowania na odbiór i utylizację żużla, popiołu paleniskowego i pyłów (numer 

postępowania: 22/TR/2021) 

 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na odbiór i utylizację żużla, popiołu paleniskowego 

i pyłów, sklasyfikowanych w katalogu odpadów pod kodem 100101 (z wyłączeniem pyłów 

wymienionych w katalogu odpadów pod kodem 100104) w  ilości do 6 000 Mg/rok. 

Oferent powinien posiadać aktualne zezwolenie na odbiór, przerób i składowanie w/w odpadów, 

oraz zagwarantować systematyczny odbiór żużla od Zamawiającego (ul. Pogodna 1,  58-100 

Świdnica)  w okresie jesienno-zimowym własnym transportem, przystosowanym do przewozu w/w 

odpadu we własnym zakresie. 

 

Umowa z wybranym oferentem zostanie zawarta na okres: od 01.10.2021 r.  – 30.09.2022 r. 

Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy  do dnia 20.09.2021 r. do godz. 

11.00 przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl. 

Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1)  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2)  posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,  w tym 

okresie  wykonali  co najmniej 3 zamówienia podobnego rodzaju i wartości  i na odrębne żądanie 

Zamawiającego przedstawią dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane 

w sposób rzetelny i należyty (referencje, poświadczenia); 

3)  dysponują odpowiednim potencjałem technicznym; 

4)  dysponują osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia; 

5)  posiadają dobrą sytuację ekonomiczną i finansową. 

Zamawiający na etapie badania ofert, zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Wykonawcy 

z prośbą o przedłożenie dokumentów na okoliczność spełniania w/w warunków udziału 

w postępowaniu. 
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Dodatkowe informacje: 

1. Oferta powinna zawierać: 

1) cenę netto /1 Mg wykonania usługi odbioru i utylizacji w/w odpadów; 

2) termin ważności oferty - minimum 30 dni; 

3)  warunki płatności; 

4) termin realizacji zadania – na bieżąco w okresie obowiązywania umowy; 

5) aktualne zezwolenie na odbiór, przerób i składowanie w/w odpadów, wymagane 

obowiązującymi przepisami prawa 

6) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

2.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:  cena 100% 

- najniższa cena za wykonanie usługi.    

3. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. Oferent może przed 

upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.mzec.swidnica.pl 

6. Dodatkowych informacji udzielą Państwu: 

- Pan Marek Foltyn  tel. (074) 852-40-41 wew. 209, tel. kom. 0 603 193 721; 

- w sprawach formalnych - Katarzyna Cyrklewicz email: cyrklewicz@mzec.swidnica.pl. 

7. Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych dostępna jest na 

stronie internetowej Zamawiającego. Link do strony: http://mzec.swidnica.pl/index.php/rodo-i-

polityka-cookies/ 
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