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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:547231-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Tczew: Usługi związane z odpadami
2019/S 223-547231

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z o.o.
Adres pocztowy: ul. Rokicka 5A
Miejscowość: Tczew
Kod NUTS: PL63
Kod pocztowy: 83-110
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zimny
E-mail: zamowienia@zuostczew.pl 
Tel.:  +48 585321025
Faks:  +48 585321025
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zuostczew.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://zuostczew.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://miniportal.uzp.gov.pl/
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Usługa odbioru i zagospodarowania frakcji odpadów balastowych 19 12 12 luzem o wartości ciepła spalania
powyżej 6 MJ/kg suchej masy pochodzących z rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych.

mailto:zamowienia@zuostczew.pl
www.zuostczew.pl
http://zuostczew.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/


Dz.U./S S223
19/11/2019
547231-2019-PL

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 2 / 6

19/11/2019 S223
https://ted.europa.eu/
TED

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2 / 6

Numer referencyjny: PN/12/2019

II.1.2) Główny kod CPV
90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania frakcji odpadów balastowych 19 12 12
luzem o wartości ciepła spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy pochodzących z rozdrabniania odpadów
wielkogabarytowych (rozdrobnione odpady mebli tapicerowanych i pozostałych – odpad luzem).
Szacunkowa ilość odpadów do zagospodarowania: do 3 000 Mg.
Zamawiający zastrzega, iż podana ilość przedmiotu zamówienia jest wielkością prognozowaną i w zależności
od potrzeb Zamawiającego może ulec zmniejszeniu. Powyższe nie skutkuje odstąpieniem od umowy lub
zmianą jej warunków. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z powyższego, Wykonawcy nie
przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu. Rzeczywista ilość przedmiotu umowy wynikała będzie z faktycznych
potrzeb Zamawiającego.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
RIPOK Tczew, ul. Rokicka 5A, 83-110 Tczew, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Odpad – frakcja energetyczna z rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych, w skład których wchodzą
głównie odpady drewna, tworzyw sztucznych, tekstyliów i metali (odpad luzem), sklasyfikowane pod kodem
odpadu 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty).
2. Odbiór odpadu:
a) odbiór odpadu odbywać się będzie z terenu regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych
[RIPOK] w Tczewie, ul. Rokicka 5A, 83-110 Tczew, POLSKA;
b) podstawą do odbioru odpadów przez Wykonawcę są zamówienia jednostkowe Zamawiającego kierowane do
Wykonawcy;
c) Zamawiający będzie składać zamówienia jednostkowe, o których mowa powyżej w przypadku, gdy
zgromadzona przez niego ilość odpadów będzie wynosiła min. 50 Mg do odebrania w 1 dniu lub zgodnie z
indywidualnym ustalonym minimum logistycznym;
d) odbiór następować będzie transportem zorganizowanym przez Wykonawcę i na jego koszt, także w zakresie
kosztów przewozu, ubezpieczenia na czas transportu oraz rozładunku;
e) załadunek odpadu na podstawione przez Wykonawcę pojazdy jest obowiązkiem Zamawiającego;
f) załadunki możliwe są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót, w
godzinach od 7:00 do 16:30;
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g) odbierany odpad będzie ważony na wadze samochodowej, z dokładnością do 20 kg, zlokalizowanej na
terenie RIPOK. Dla określenia wagi odbieranego odpadu, pojazd Wykonawcy musi być zważony przed
załadunkiem;
h) powyższa waga będzie wagą wiążącą dla rozliczeń pomiędzy stronami;
i) waga brutto pojedynczego pojazdu wjeżdżającego (pusty pojazd do załadunku) na teren spółki nie może
przekraczać 21 ton.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 27/01/2020
Koniec: 30/06/2020
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zastrzega możliwość dokonania
oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5
pkt 1 i 8 ustawy Pzp;
2. którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone zgodnie z treścią art. 22 ust. 1a oraz ust. 1b
ustawy Prawo zamówień publicznych, a dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzonej określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów,
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
3) zdolności technicznej lub zawodowej.
3. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:
a) w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest podmiotem który:
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a. posiada decyzje administracyjne w zakresie zbierania lub/i odzysku lub/i unieszkodliwiania odpadów
stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia;
b. jest wpisany do bazy danych o odpadach prowadzonej przez Marszałka Województwa właściwego dla
siedziby Wykonawcy i winien posiadać pozwolenie na transport odpadów stanowiących przedmiot niniejszego
zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby posiadane przez Wykonawcę decyzje umożliwiały po podpisaniu umowy
natychmiastową realizację przedmiotowej usługi.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/01/2020
Czas lokalny: 12:00

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

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 07/01/2020
Czas lokalny: 12:15
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Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące 00/100 złotych)
przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca składa ofertę w postępowaniu, w tym jednolity europejski dokument (JEDZ), pod rygorem
nieważności, w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP przy użyciu formularza do
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku udostępnionego na mini portalu. Klucz publiczny niezbędny do
zaszyfrowania oferty wraz z załącznikami przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu (na
liście wszystkich postępowań) oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej poprzez platformę mini portal. W tym celu Wykonawca rejestruje
się na platformie ePUAP, następnie w powiązaniu z mini portalem załącza, podpisuje ofertę (kwalifikowanym
podpisem elektronicznym) i szyfruje ją. Instrukcja postępowania jest dostępna pod adresem: https://
www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal/miniportal-zlozenie-oferty.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych
kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w regulaminie
korzystania z miniPortalu oraz regulaminie ePUAP.
Korzystanie z platformy miniPortal jest bezpłatne.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na
ePUAP.
Każdy załączany plik zawierający dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa musi być uprzednio podpisany
podpisami kwalifikowanymi przez upoważnione osoby reprezentujące odpowiednio Wykonawcę, podmioty
wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, podmiot trzeci, na którego zasoby Wykonawca się powołuje.
Uwaga w miniPortalu do formularza składania ofert można załączyć tylko 1 załącznik o maksymalnym
rozmiarze do 150 MB. W celu załączenia większej ilości dokumentów w 1 załączniku należy podpisać je
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, skompresować te pliki w formacie ZIP, a następnie załączyć do
formularza.

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 224587840

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal/miniportal-zlozenie-oferty
https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal/miniportal-zlozenie-oferty
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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 224587840

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/11/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl

