Znak sprawy: A-242-3/2021

Siedlce, dnia W września 2021 r.

Sąd Rejonowy w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 31A
08-110 Siedlce
tel. (25) 640 08 28
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający - Sąd Rejonowy w Siedlcach zaprasza Państwa do wzięcia udziału w postępowaniu
i złożenia oferty cenowej dotyczącej odbioru odpadów rzeczowych składników majątkowych
przeznaczonych do utylizacji".

1. SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usł ugi odbioru, transportu i utylizacji odpadów, stanowiących
zużyte składniki majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Siedlcach, w szczególności sprzętu
komputerowego i elektronicznego, który został przeznaczony do utylizacji. Orientacyjna ilość odpadów
530 kg.
Rodzaj zamówienia — kod CPV
•
•
•
•

90511000-2 — usługi wywozu odpadów
90512000-9 — usługi transportu odpadów
90513000-6 — usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
90514000-3 — usługi recyklingu odpadów

Szczegółowy wykaz zawierający odpady do utylizacji zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
Główne kategorie odpadu: 16 02 13*, 16 02 14.

Oferent będzie realizował w/w zamówienie w zakresie:
•
•

transportu odpadów —jako TRANSPORTUJĄCY odpady,
przetwarzania odpadów —jako PRZEJMUJĄCY odpady.

Faktycznie oddana ilość zużytego sprzętu komputerowego i elektronicznego zostanie ustalona
na podstawie potwierdzenia z wagi i będzie stanowić podstawę do ustalenia kosztów usługi.

2. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
a)
b)

c)
d)

Wykonawca zobowiązany jest do odbioru przedmiotu zamówienia z siedziby Sądu Rejonowego
w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 3 IA.
Odbiór odpadów realizowany będzie na zlecenie Zamawiającego, bez konieczności zawarcia umowy.
Odbiór odpadów będzie realizowany w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00
do 15:00.
Załadunek i transport odpadów odbywać się będzie na koszt Wykonawcy.
Zamawiający przekaże odpady wraz z „Kartą przekazania odpadu" wygenerowaną w systemie BDO,
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Osoby do kontaktu:
•
•

Edyta Bryk — tel. (25) 640 08 28, e-mail: edvta.brykrti!siedIce.sr.gov.pl,
Beata Jońska — tel. (25) 640 08 28, e-mail: beatajonska@siedlce.sr.gov.pl.

Termin realizacji zamówienia — do czterech tygodni od zlecenia odbioru odpadów.

3. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 08 października 2021 roku do godziny 12:00 na formularzu
ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
Oferty należy złożyć — wypełniając załączony formularz ofertowy (załącznik nr 2) drogą e-mail,
na adres: edyta.brvk(2siedlee.sr.gov.pl.

0 udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
a) posiadają wpis do rejestru zgodnie z art. 233 i art. 234 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku
o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz. 701 z późn. zm.)— w zakresie transportu odpadów,
w tym o kodach 16 02 13, 16 02 14;
b) posiadają zezwolenie na przetwarzanie lub zbieranie odpadów, w tym o kodach 16 02 13, 16 02 14.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postepowaniu na podstawie złożonych przez
Wykonawcę dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do transportu i przejęcia odpadów ww.
kodów odpadu.

4. WARUNKI REALIZACJI I ODPBIORU ODPADÓW
Przekazanie odpadów odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z Ustawą z dnia
27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1219) oraz Ustawą
o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku poz. 779 z późn. zm.)
a) realizacja usługi przez Wykonawcę rozpocznie się w terminie do 10 dni od daty przesłanego
e-mailem przez Zamawiającego „Zlecenia Odbioru Odpadów", zgodnie z załączonym wzorem
(Załącznik nr 3).
b) Zgodnie z obowiązującymi przepisami, począwszy od 1 stycznia 2020 r. karty przekazania odpadów są
prowadzone w systemie elektronicznym, za pośrednictwem bazy danych o produktach i opakowaniach
oraz o gospodarcze odpadami, zwane BDO.
c) Zamawiający (wytwórca odpadów) będzie zobowiązany do sporządzenia karty przekazania odpadów
zwanej KPO, za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO.
d) Transportujący odpady będzie zobowiązany do potwierdzenia w KPO z chwilą zakończenia usługi
transportu.
e) Przejmujący odpady będzie zobowiązany do potwierdzenia w KPO przyjęcia odpadów. Dodatkowo
Przejmujący zobowiązany będzie do wskazania daty i godziny przyjęcia odpadów, jak również
zamieszczenia informacji o ich masie.
f) Zamawiający będzie nadzorował załadunek odpadów na środki transportu Wykonawcy usługi.
Załadunek jest po stronie Wykonawcy.
g) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymagań dla transportu odpadów, w tym środków
transportu i sposobu transportowania.
h) Wykonawca posiadający zezwolenie na zbieranie odpadów z chwilą przejęcia odpadów przejmuje na
siebie wszystkie obowiązki za stan odpadów i bezpieczeństwo odpadów podczas transportu oraz za ich
przekazanie do ostatecznego procesu odzysku lub unieszkodliwienia w terminie nie dłuższym nit

wynika z art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. Wykonawca zwróci wszystkie koszty
poniesione przez Zamawiającego, w przypadku obciążenia Zamawiającego karami i innymi kosztami
z tym związanymi.
i) Transport odpadów odbywać się będzie na koszt Wykonawcy samochodami posiadającymi wymagane
dopuszczenia w zakresie transportu odpadów.
j) Odpady powstające podczas wykonywania usługi przez Wykonawcę stanowią własność Wykonawcy i
jest on zobowiązany do zagospodarowania ich na własny koszt.
k) W przypadku problemów z wygenerowaniem KPO w systemie BDO, zostanie sporządzona i podpisana
przez wytwarzającego, transportującego i odbierającego odpady karta w wersji papierowej.
Niezwłocznie, z chwilą ustania awarii systemu dane z dokumentu papierowego muszą zostać naniesione
do BDO.

5. ROZLICZENIE USŁUGI

Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonane zostanie jednorazowo w oparciu o ceny
jednostkowe zaoferowane w formularzu cenowym przez Wykonawcę, który zostanie wyłoniony w
przedmiotowym postępowaniu.
Podstawą dokonania płatności za odbiór do utylizacji odpadów będzie zatwierdzona w systemie BDO
przez Wykonawcę Karta Przekazania Odpadów.

6. INFORMACJE DODATKOWE
Zamawiający ma prawo:
1) żądania wyjaśnień treści złożonych ofert pod rygorem odrzucenia,
2) odwołania niniejszego postępowania bez wyboru oferty w każdym czasie.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Sądem właściwym w zakresie niniejszego postępowania jest Sąd Rejonowy

W

Radzyniu Podlaskim.

Załączniki:
1. Wykaz zużytych składników majątku ruchomego SR w Siedlcach przeznaczonych do utylizacji (Załącznik nr 1)
2. Formularz ofertowy (Załącznik nr 2)
3. Zlecenie odbioru odpadów (Załącznik nr 3)
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