
 

Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach
dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich
pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!
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Polska-Gilwa Mała: Usługi wywozu odpadów

2022/S 035-089271

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Kwidzyn
Miejscowość: Gilwa Mała 8
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 82-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Ostraszewska- Rożniata
E-mail: zuok@wp.pl
Tel.: +48 552795828
Faks: +48 552795828
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zuo.kwidzyn.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/zuokwidzyn

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.zuokwidzyn.nv.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą
elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/zuokwidzyn

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko
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Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów balastowych pochodzących z sortowania
odpadów
Numer referencyjny: PG/1/2022

II.1.2) Główny kod CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór i zagospodarowanie przez
Wykonawcę odpadów balastowych powstałych w wyniku sortowania odpadów.
2. Zamówienie zostało podzielone na dwa nw. zadania:
Zadanie nr 1- Odbiór i zagospodarowanie odpadów balastowych pochodzących z
sortowania odpadów zmieszanych - frakcja nadsitowa o średnicy > 80 mm – kod 19
12 12
Zadanie nr 2- Odbiór i zagospodarowanie odpadów balastowych pochodzących z
sortowania odpadów selektywnych - frakcja nadsitowa o średnicy > 80 mm – kod 15
01 02
Wysokość wadium w niniejszym postępowaniu wynosi
W przypadku Zadania nr 1 –50 000 zł
W przypadku Zadania nr 2 – 7 000 zł

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Zadanie nr 1- Odbiór i zagospodarowanie odpadów balastowych pochodzących z
sortowania odpadów zmieszanych - frakcja nadsitowa o średnicy > 80 mm – kod 19
12 12
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gilwa Mała Kwidzyn

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 1- - Odbiór i zagospodarowanie odpadów balastowych pochodzących z
sortowania odpadów zmieszanych - frakcja nadsitowa o średnicy > 80 mm – kod 19
12 12.
W zadaniu nr 1 przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywny odbiór i
zagospodarowanie przez Wykonawcę, odpadów balastowych powstałych w wyniku
sortowania odpadów zmieszanych - frakcja nadsitowa o średnicy > 80 mm – kod 19
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12 12 (inne odpady w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki
odpadów innych niż wymienione w 19 12 11) – w celu poddania ich procesom
odzysku, w tym recyklingu i/lub unieszkodliwienia, zgodnie z decyzjami posiadanymi
przez Wykonawcę.
Przewidywana do zagospodarowania ilość odpadów belowanych w terminie 6 miesięcy
od dnia zawarcia umowy, będzie wynosiła do 8 000 Mg.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Szybkość reakcji odbioru odpadów w jednym dniu, jeżeli
ilość odpadów objętych zamówieniem obejmuje ponad 50 Mg do max. 100 MG /
Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamaw przewiduje możliwość udzielenia zam, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt.
7) Pzp, polegających na powtórzeniu zamówienia podstawowego, określonego w Zał
nr 1 do SWZ. Wartość tych usług nie może przekroczyć 20% wartości zam podst.

II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Zadanie nr 2- Odbiór i zagospodarowanie odpadów balastowych pochodzących z
sortowania odpadów selektywnych - frakcja nadsitowa o średnicy > 80 mm – kod 15
01 02
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gilwa Mała Kwidzyn

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 2- - Odbiór i zagospodarowanie odpadów balastowych pochodzących z
sortowania odpadów selektywnych - frakcja nadsitowa o średnicy > 80 mm – kod 15
01 02.
W zadaniu nr 2 przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywny odbiór i
zagospodarowanie przez Wykonawcę, odpadów balastowych powstałych w wyniku
sortowania odpadów selektywnych -- frakcja nadsitowa o średnicy > 80 mm – kod 15
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

01 02 (opakowania z tworzyw sztucznych) - w celu poddania ich procesom odzysku,
w tym recyklingu i/lub unieszkodliwienia, zgodnie z decyzjami posiadanymi przez
Wykonawcę.
Przewidywana do zagospodarowania ilość odpadów belowanych w terminie 6 miesięcy
od dnia zawarcia umowy, będzie wynosiła do 1 000 Mg.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Szybkość reakcji odbioru odpadów w jednym dniu, jeżeli
ilość odpadów objętych zamówieniem obejmuje ponad 50 Mg do max. 100 MG /
Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamaw przewiduje możliwość udzielenia zam, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt.
7) Pzp, polegających na powtórzeniu zamówienia podstawowego, określonego w Zał
nr 1 do SWZ. Wartość tych usług nie może przekroczyć 20% wartości zam podst.

III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z

wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Dla zadania nr 1 i nr 2
W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku Wykonawca musi wykazać, iż posiada
aktualną decyzję administracyjną w zakresie gospodarowania odbieranym odpadem
balastowym tj.: inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - kod 19 12 12 oraz
odpadu balastowego z kodu 15 01 02 (odpady wysokoenergetyczne opakowania z
tworzyw sztucznych)
Uwaga:
Wykonawca posiadający instalację (do odzysku i/lub unieszkodliwiania, w którym
planuje odzyskać i/lub unieszkodliwić odpady objęte niniejszym zamówieniem) poza
terenem Rzeczpospolitej Polskiej powinien przedstawić zezwolenie równoważne
decyzji na odzysk i/lub unieszkodliwianie wystawiane w kraju, w którym ta instalacja
się znajduje.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Dla zadania nr 1 i nr 2

Usługi - 89271-2022 - TED Tenders Electronic Daily https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:089271-2022:TEXT:PL:HTML

4 z 8 2022-02-18, 09:08



Sekcja IV: Procedura

W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku Wykonawca musi wykazać, iż jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100
000,00 PLN (słownie: sto tysięcy 00/100);

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W przypadku Zadania nr 1
W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku Wykonawca musi wykazać, iż w ciągu
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje min. 2 usługi, polegające na
odbiorze i zagospodarowaniu odpadów balastowych kod 19 12 12 pochodzących z
sortowania odpadów w ilości łącznej zagospodarowania nie mniejszej niż 6 000 Mg
kodu 19 12 12 wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z dowodami określającymi
czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert oraz
będzie żądał oświadczenia, że Wykonawca będzie dysponował instalacją do
przetwarzania odpadów w procesie odzysku/unieszkodliwiania.
W przypadku Zadania nr 2
W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku Wykonawca musi wykazać, iż w ciągu
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje min. 2 usługi tożsame,
polegające na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów balastowych kod 15 01 02
pochodzących z sortowania odpadów selektywnie zebranych w ilości łącznej
zagospodarowania w ilości nie mniejszej niż 500 Mg kodu 15 01 02 wraz podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane wraz z dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert oraz będzie żądał oświadczenia, że
Wykonawca będzie dysponował instalacją do przetwarzania odpadów w procesie
odzysku/unieszkodliwiania.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:

określone we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik A do SWZ
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/03/2022
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym
kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 21/05/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 23/03/2022
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/zuokwidzyn

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
czerwiec

VI.3) Informacje dodatkowe:
Z postęp o udziel zamów wyklucza się Wyk w stosunku do których zachodzi
którakolwiek z okoliczności z art. 108 ust. 1 Pzp. z zastrzeżeniem art. 110 Pzp. Do
oferty Wyk musi dołączyć ośw o braku podst do wyklucz oraz o spełnianiu warunków
udziału w formie Jednolitego Europ Doku Zam (JEDZ)- Zał nr 3 do SWZ. Do każdego
zadania należy dołączyć odrębny JEDZ.
Zam przed wyborem najkorzyst oferty wezwie Wyk, którego oferta została najwyżej
oceniona do złożenia w terminie, nie krótszym niż 10 dni podmiot środków dowod
na Zad1:
1)Ośw Wyk o aktualności inf zawartych w ośw, o którym mowa w art. 125 ust. 1 JEDZ
-Zał nr 7do SWZ
2)decyzję administracyjną w zakresie gospodarowania odbieranym odpadem
balastowym tj.: inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - kod 19 12 12
(odpady wysokoenergetyczne)
Uwaga: Wyk posiadający instalację poza terenem RP powinien przedstawić zezwolenie
równoważne decyzji na odzysk i/lub unieszkodliwianie wystawiane w kraju, w którym
ta instalacja się znajduje
3)dok potwierdzający, iż Wyk jest ubezpieczony od odpowiedz cywilnej w zakresie
prowadzonej działal związanej z przedm zam na sumę gwarancyjną określw Rozdz. VI
pkt. 3 SWZ
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4)wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi te
zostały wykonane lub są wykonywane należycie – zgodnie z Rozdz. VI pkt. 4 SWZ, Zał
nr 5 do SIWZ
5)Inf z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 1 i 2;
art. 108 ust. 1 pkt. 4 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 m-cy przed jej złożeniem;
6)odpis lub inf z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dział Gosp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 m-ce przed jej złożeniem
7)ośw Wyk, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów, z innym Wyk, który złożył odrębną ofertę, albo oświo przynależności
do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub inf potwierdzającymi
przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wyk należącego do tej samej grupy
kapitałowej - Zał nr 6 do SWZ
na Zad nr2:
1)ośw Wyko o aktualności inf zawartych w ośw, o którym mowa w art. 125 ust. 1 JEDZ
-Zał nr 7do SWZ
2)decyzję admin w zakresie gospod odpadem balast 15 01 02 opak z tworzyw sztucz
Uwaga: Wyk posiadający instalację poza RP powinien przedstawić zezwolenie
równoważne decyzji na odzysk i/lub unieszkodliwianie wystawiane w kraju, w którym
ta instalacja się znajduje
3)dokum potwierdzający, iż Wyk jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedm zamówi na sumę gwarancyjną
określoną w Rozdz. VI pkt. 3 SWZ
4)wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działal jest krótszy – w tym okresie, wraz podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane oraz załącz dowodów że zostały wykonane lub są wykonywane należycie
–Rozdz. VI pkt. 4 SWZ,Zał 5 do SIWZ
5)Inf z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 1 i 2;
art. 108 ust. 1 pkt. 4 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 m-cy przed złożeniem
6)odpis lub inf z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Inf o Dział
Gosp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 m-c przed jej złożeniem
7)ośw Wyk z art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, - Zał nr 6 do SWZ

VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
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VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX Środki ochrony
prawnej ustawy Pzp.
Odwołanie wnosi się: w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej;
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:10 dni od
dnia publikacji ogłoszenia Dzienniku Unii Europejskiej lub zamieszczenia
dokumentów zamówienia na stronie internetowej;
Odwołanie w przypadkach innych niż ww. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul.Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/02/2022
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