
Józefów dn. 07.12.2022 r.  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

Nr sprawy: HJ/ZPS/2/2022 

Hydrosfera Józefów Sp. z o.o., 05-420 Józefów, ul. Drogowców 20, ogłasza przetarg w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 428 000 euro prowadzony na podstawie 
Regulaminu firmy Hydrosfera Józefów Sp. z o.o. w sprawie udzielania zamówień na 
dostawy, usługi i roboty budowlane, którego przedmiotem jest „"Odbiór, transport i odzysk 
lub unieszkodliwianie odpadów o kodach 19 08 01 – skratki, 19 08 02 – zawartość 
piaskowników, 19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe  zgodnych z 
Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10), pochodzących z Oczyszczalni Ścieków w Józefowie 
przy ul. Jarosławskiej 35” 
 
Rodzaj zamówienia: usługi 
 
Kryterium wyboru oferty: cena – 100% 
 
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych 
 
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych  
 
Warunki udziału w postępowaniu: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywanej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień, 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności techniczne lub 
zawodowej 

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami do wykonania 
przedmiotu zamówienia 

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia, 
Niespełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy           

z postępowania. 

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający 

wymaga:  

1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 5 do  SWZ, 

2) Wykaz sprzętu jakim dysponuje Wykonawca oraz wykaz osób zdolnych do realizacji 

zamówienia na odpowiednim poziomie jakości – załącznik nr 6 

3) wykaz wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

polegających na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów, o wartości 

minimum 200 000,00 zł netto każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 

i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 7  

Dowodami, o których mowa wyżej są: 

− Referencje, 

− Protokoły odbioru.   
4) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie  do 

ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6  miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert, 

5) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego 
odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,  
lub zaświadczenia, że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub  
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 



wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert. 

6) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio,  
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub 
społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. 

7) ważnej decyzji właściwego organu zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie 
transportu przedmiotowych odpadów o kodach 19 08 01 – skratki, 19 08 02 
  – zawartość piaskowników oraz 19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady 
  ściekowe,  

8) ważnej decyzji właściwego organu zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie 
odzysku lub unieszkodliwiania  przedmiotowych odpadów o kodach 19 08  01 – skratki, 
19 08 02 – zawartość piaskowników oraz 19 08 05 – ustabilizowane 
komunalne osady ściekowe, w zakresie który skutkuje nabyciem praw posiadacza 
odpadów przez Wykonawcę, 

9) Potwierdzenie uzyskania wpisu do rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach 
oraz o gospodarce odpadami (BDO) z nadanym numerem rejestrowym. 

 

 

Termin składania ofert: 28.12.2022 r. godz. 1100 
 
Termin otwarcia ofert: 28.12.2022 r. godz. 1130 w siedzibie Spółki przy ul. Drogowców 20  
w Józefowie 
 
Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert  
 
Oferty należy składać w sekretariacie Hydrosfery Józefów Sp. z o.o. przy ul. Drogowców 20 
w Józefowie.  
 


