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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:208675-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Tczew: Usługi związane z odpadami
2021/S 081-208675

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 Pomorskie
Kod pocztowy: 83-110
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia@zuostczew.pl 
Tel.:  +48 585321025
Faks:  +48 585321025
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zuostczew.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://www.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/

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 odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów o kodzie 19 12 12 – frakcja energetyczna
Numer referencyjny: PN/2/2021

II.1.2) Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór i zagospodarowanie odebranych przez Wykonawcę od 
Zamawiającego odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 
z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – frakcja energetyczna z sortowania 
zmieszanych odpadów komunalnych (odpad opakowany).
Szacunkowa ilość odpadów do zagospodarowania: do 7 500 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.
Minimalna wielkość zakresu świadczenia niniejszej usługi (ilość odpadów do zagospodarowania) wynosi 2 500 
Mg odpadów.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Rodzaj Odpadu i zasady realizacji umowy
1. Odpad – frakcja energetyczna z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych (odpad opakowany), 
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.
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 jednym 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.
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.
j) Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, jak i również za utratę, ubytki oraz 
uszkodzenia odpadów, powstałe w czasie transportu odpadów od chwili wydania w RIPOK oraz w trakcie 
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magazynowania, rozładunku odpadów do czasu poddania ich i zakończenia procesów odzysku i/lub 
unieszkodliwiania. Wykonawca ponosi w szczególności odpowiedzialność za działania oraz zaniechania swego 
personelu oraz podmiotów, którymi posłużył się wykonując przedmiot zamówienia, np. przewoźników.
k) Z chwilą wydania odpadów Wykonawcy (wskazanemu przez niego Przewoźnikowi), przechodzą na 
Wykonawcę wszelkie korzyści i ciężary związane z nimi oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub 
uszkodzenia, w szczególności przejmuje on odpowiedzialność za wydane odpady, za należyte postępowanie z 
nimi i za skutki z tego wynikające.
l) Zamawiający nie określa harmonogramu dotyczącego transportu odpadów, natomiast wymaga podstawienia 
przez Wykonawcę odpowiedniej ilości pojazdów, umożliwiającej odbiór przewidywanej średniomiesięcznej ilości 
odpadów oraz wymaga odpowiedniego czasu reakcji na każde zgłoszenie Zamawiającego.
3. Opakowanie odpadu:
Zamawiający dokona opakowania przekazywanych odpadów pochodzących z sortowania zmieszanych 
odpadów komunalnych w następujący sposób: odpady będą zagęszczone, uformowane w baloty (kostka) i 

owinięte drutem; szacunkowa objętość pojedynczego balotu 1÷1,5 m3.

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: 01/07/2021
Koniec: 30/06/2022
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

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:
Warunek, zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
— jest wpisany do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w odpadach i gospodarzących 
odpadami (BDO). Wpis winien być dokonany przez Marszałka Województwa właściwego dla siedziby 
Wykonawcy i winien zawierać pozwolenie na transport odpadów stanowiących przedmiot niniejszego 
zamówienia,
— posiada decyzje administracyjne w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów stanowiących przedmiot 
niniejszego zamówienia,
— do 5.3.2020 złożył wniosek o zmianę decyzji w zakresie gospodarowania (zbierania lub przetwarzania) 
odpadami do organu właściwego do wydania.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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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.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień powtórzonych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 
ustawy Pzp.
Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

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.1.8) 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: 27/05/2021
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
Oferta musi zachować ważność do: 24/08/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 27/05/2021
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o., ul. Rokicka 5A, 83-110 Tczew, sala edukacyjna na parterze
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert 
dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 
odszyfrowania.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Osobami upoważnionymi do przeprowadzenia procedury otwarcia ofert są: Pan Maciej Zimny. Otwarcie ofert 
następuje za pośrednictwem platformy MiniPortal.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
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VI.3) Informacje dodatkowe:

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.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 
w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie oraz 
dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 
ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
2) Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt XXXVII.1 SWZ są:
a) odwołanie,
b) skarga do sądu.
2. Odwołanie.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami u.p.z.p. czynności Zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na 
podstawie ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 
odpowiednio opatrzone własnoręcznym podpisem lub podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 
wymagania dla tego rodzaju podpisu, w następujących terminach:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – 
jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
dokumentów zamówienia na stronie internetowej wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o 
udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia
3) wobec czynności innych niż wymienione w punktach 1) i 2) – 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy 
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę 
jego wniesienia.
3. Skarga do sądu.
Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp stronom oraz 
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w rozdziale 3 działu IX ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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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:
22/04/2021
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