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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:34613-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Tczew: Usługi związane z odpadami
2022/S 015-034613

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 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.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
Numer referencyjny: PN/4/2021

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

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór i zagospodarowanie odebranych przez Wykonawcę od 
Zamawiającego odpadów balastowych 19 12 12 luzem o wartości ciepła spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy 

21/01/2022 S15
https://ted.europa.eu/TED

1 / 6

mailto:zamowienia@zuostczew.pl
www.zuostczew.pl


Dz.U./S S15
21/01/2022
34613-2022-PL

2 / 6

pochodzących z rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych (rozdrobnione odpady mebli tapicerowanych i 
pozostałych – odpad luzem).
Szacunkowa ilość odpadów do zagospodarowania: do 5 000 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.
Minimalna wielkość zakresu świadczenia niniejszej usługi wynosi 20 % szacunkowej ilości odpadów, o której 
mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 675 000.00 PLN

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL638 Starogardzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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) Wykonawca będzie odbierał Odpady na podstawie Zamówień jednostkowych lub Harmonogramu 
tygodniowego sporządzonych przez Zamawiającego z terenu prowadzonego przez Zamawiającego Zakładu 
Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie (83-110), ul. Rokicka 5A (dalej: Zakład).
b) Przekazanie i odbiór Odpadów następować będzie na podstawie i zgodnie z zamówieniami codziennymi, 
obejmującymi okres 1 dnia (dalej: Zamówienia jednostkowe), które Zamawiający zobowiązuje się doręczyć 
Wykonawcy pocztą elektroniczną na adresy e-mail z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem, określając 
jednocześnie ilość Odpadów oraz termin, w którym Zamawiający oczekuje ich odbioru.
c) Przekazanie i odbiór Odpadów może następować także na podstawie harmonogramu odbioru odpadów 
obejmującego okres nie dłuższy niż 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) (dalej: Harmonogram 
tygodniowy), a Wykonawca zobowiązuje się wówczas do odbioru odpadów zgodnie z Harmonogramem 
tygodniowym. Zamawiający doręczy Wykonawcy Harmonogram tygodniowy za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adresy e-mail, określając jednocześnie ilość Odpadów oraz termin, w którym Zamawiający 
oczekuje ich odbioru.
d) Jeżeli ilość Odpadów objętych Zamówieniem jednostkowym lub Harmonogramem tygodniowym obejmuje 
ponad 50 Mg do odebrania w jednym dniu, Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego z co 
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najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem [termin ten zostanie liczony od dnia wysłania przez Zamawiającego pocztą 
elektroniczną Zamówienia jednostkowego lub Harmonogramu tygodniowego].
e) Minimalna ilość odpadów do odebrania przez Wykonawcę w jednym dniu nie może być mniejsza niż 16 Mg 
Odpadów.
f) Wykonawca dokona odbioru Odpadów z terenu Zakładu, zorganizowanym przez siebie i na swój koszt 
transportem w godzinach pracy Zakładu, tj. od poniedziałku do piątku [z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 
pracy oraz sobót] w godzinach od 7:00 do 16:30.
g) Odbierane przez Wykonawcę Odpady będą ważone przez Zamawiającego po załadowaniu na pojazd 
Wykonawcy na terenie Zakładu, na wadze samochodowej z dokładnością do 20 kg. Dla określenia wagi 
odbieranych Odpadów, pojazd Wykonawcy musi być zważony przed załadowaniem Odpadów. Po zważeniu 
Odpadów, Zamawiający wystawiać będzie dowód ważenia.
h) Masa [waga] Odpadów odebranych przez Wykonawcę od Zamawiającego ustalona w sposób opisany w pkt. 
g) i ujawniona w dowodzie ważenia, o którym mowa powyżej, jest masą wiążącą dla ustalenia wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy i rozliczenia pomiędzy Stronami oraz dla ustalenia ilości Odpadów poddanej odzyskowi /
unieszkodliwieniu.
i) Waga brutto pojedynczego pojazdu wjeżdżającego (pusty pojazd do załadunku) na teren Spółki nie może 
przekraczać 21 ton.
3. Opakowanie odpadu:
Zamawiający nie dokona opakowania przekazywanych odpadów, tj. będą one załadowane na pojazdy 
Wykonawcy luzem.

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 208-544521

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
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
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Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
30/12/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Best Polymers Group SA lider Konsorcjum
Krajowy numer identyfikacyjny: 382578220
Adres pocztowy: Gościnna 7 lok. 21
Miejscowość: Blizne Łaszczyńskiego
Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Kod pocztowy: 05-082
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Sarr sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 301439734
Adres pocztowy: ul. Obornicka 1
Miejscowość: Bolechowo
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 62-005
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Najtańsza oferta: 2 913 300.00 PLN / Najdroższa oferta: 3 348 000.00 PLN brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
Zagospodarowanie oraz transport odpadów - oświadczenie Wykonawcy w form. ofertowym

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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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.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 
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:
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