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Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach
dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.
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Polska-Gilwa Mała: Usługi związane z odpadami
2021/S 121-319934
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: https://platformazakupowa.pl/zuokwidzyn
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
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
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Odbiór i zagospodarowanie odpadów balastowych pochodzących z sortowania
odpadów
Numer referencyjny: PG/2/2021
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 przez
Wykonawcę, odpadów balastowych powstałych w wyniku sortowania odpadów.
Zamówienie zostało podzielone na dwa zadania:
Zad 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 12 12
Zad nr 2- - Odbiór i zagospodarowanie odpadów balastowych pochodzących z
sortowania odpadów selektywnych - frakcja nadsitowa o średnicy > 80 mm – kod 15
01 02
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
90500000 Usługi związane z odpadami
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gilwa Mała 8, 82-500 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 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.
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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
Cena
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
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami:
Cena: znaczenie - 60 %
Szybkość reakcji odbioru odpadów w jednym dniu, jeżeli ilość odpadów objętych
zamówieniem obejmuje ponad 50 Mg do max. 100 MG: znaczenie - 40 %
Razem: 100 %
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
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gilwa Mała 8, 82-500 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 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
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Kryteria określone poniżej
Cena
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
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami:
Cena: znaczenie - 60 %
Szybkość reakcji odbioru odpadów w jednym dniu, jeżeli ilość odpadów objętych
zamówieniem obejmuje ponad 50 Mg do max. 100 MG: znaczenie - 40 %
Razem: 100 %
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:
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) w tym:
i. decyzję na transport,
ii. decyzję na odzysk w procesach R-1 i/lub R-12 i/lub unieszkodliwianie w procesie
D-10.
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. Decyzję zezwalającą na międzynarodowe przemieszczanie odpadów
Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać po podpisaniu umowy;
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Dla zadania nr 1 i nr 2
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
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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:
Wykonawca będzie odbierał od Zamawiającego odpady będące przedmiotem umowy,
w celu poddania ich dalszemu procesowi odzysku i/lub unieszkodliwiania i oświadcza,
iż legitymuje się wszelkimi decyzjami administracyjnymi, wydanymi przez właściwe
organy administracji publicznej, zezwalającymi mu na prowadzenie działalności w
zakresie zagospodarowania odpadów odebranych od Zamawiającego zgodnie z
przedmiotem umowy i celem jej zawarcia.
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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: 26/07/2021
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: 24/09/2021
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 26/07/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w formie elektronicznej za pomocą platformy
zakupowej.
Po otwarciu złożonych ofert Zamawiający weryfikuje prawidłowość złożonego podpisu
elektronicznego.
Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Listopad 2021
VI.3) Informacje dodatkowe:
Wadium wynosi Zad nr 1 –30 000 PLN, Zad nr 2 – 10 000 PLN
Formy wniesienia wadium określono w Rozdz. XII SWZ
Do oferty każdy Wykon musi dołączyć aktualne na dzień składania ośw Wykon o braku
podstaw do wykl oraz o spełnianiu warunków udziału w postęp w formie Jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ)- Zał nr 3 do SWZ. Informacje zawarte w
ośw będą stanowić wstępne potwierdz, że Wykon nie podlega wykl oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu. Do każdego zadania należy dołączyć odrębny
dokument JEDZ.
Podstawy wykluczenia z art. 108 ust. 1 Pzp:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarb, o którym mowa w art. 258 KK,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a KK,
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c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a KK lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z
25.6.2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.
165a KK, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego
pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 KK,
e) charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 KK, lub mające na
celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi cudzoziemców, o
którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP,
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 KK,
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 KK, przestępstwo przeciwko
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d KK, lub przestępstwo
skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spół w spół jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spół komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o
którym mowa w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję admin o
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postęp albo przed upływem terminu skład
ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezp społeczne
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w
sprawie spłaty należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zam publiczne;
5) jeżeli zamaw może stwierdzić, na podst wiarygodnych przesłanek, że wykon zawarł
z innymi wykon porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w
szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej, złożyli odrębne oferty,
oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postęp, chyba że wykażą,
że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Pzp, doszło do zakłócenia
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykon lub podmiotu,
który należy z wykon do tej samej grupy kapitałowej chyba że spowodowane tym
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykl wykon
z udziału w postępowaniu
2. Z postęp wykl się także wykon w stosunku do którego otwarto likwidację,
ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwid lub sąd, zawarł układ z
wierzycielami, którego działalność gosp jest zawieszona albo znajduje się on
W innej tego rodzaju sytuacji
W związku z ograniczoną ilością znaków inform, iż dokumenty jakie musi złożyć
Wykona wraz z ofertą określone są w SWZ, dostępnej na stronie internet
prowadzonego postęp.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
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Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
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:
22/06/2021
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