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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:380836-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Tczew: Usługi związane z odpadami
2021/S 143-380836

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Zakład Utylizacji Odpadów Stałych sp. 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.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:
„Przyjęcie i zagospodarowanie w procesie odzysku odpadów opakowaniowych resztkowych o kodzie 15 01 02”
Numer referencyjny: PN/3/2021

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 opakowaniowych resztkowych, kod 15 01 02.
Szacunkowa ilość odpadów do zagospodarowania: do 2 500 Mg.
Odpad opakowany (sprasowane kostki związane drutem).
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.
Minimalna wielkość zakresu świadczenia niniejszej usługi wynosi 20 % szacunkowej ilości odpadów, o której 
mowa wyżej.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 1 296 000.00 PLN / Najdroższa oferta: 1 485 000.00 PLN brana pod uwagę

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Tczew, ul. Rokicka 5A, 83-110 Tczew, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Odpad – odpady opakowaniowe resztkowe, kod 15 01 02. Skład: opakowania wysortowane z odpadów 
komunalnych selektywnie zbieranych resztkowe (folia i inne tworzywa sztuczne).
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 
magazynowania, rozładunku odpadów do czasu poddania ich i zakończenia procesów odzysku i/lub 
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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
Cena

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 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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 093-243154

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
13/07/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
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Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Partners sp. z o.o. sp. k.
Adres pocztowy: ul. Przemysłowa 3
Miejscowość: Łabiszyn
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Kod pocztowy: 89-210
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 337 500.00 PLN
Najtańsza oferta: 1 296 000.00 PLN / Najdroższa oferta: 1 485 000.00 PLN brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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 uPzp 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 
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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
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:
22/07/2021
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