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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:430993-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Ostróda: Usługi transportu odpadów
2019/S 177-430993

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o.
Czarnieckiego 28
Ostróda
14-100
Polska
Tel.:  +48 664742152
E-mail: zamowienia@zuokrudno.pl 
Kod NUTS: PL622
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Sp. z o.o.

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

II.1.1) Nazwa:
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - Odpady z mechanicznej obróbki odpadów
innych niż 19 12 11 poprzez ich odzysk i/lub recykling
Numer referencyjny: DZP1/zp/13/2019

II.1.2) Główny kod CPV
90512000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:zamowienia@zuokrudno.pl
https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl
https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl
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Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - Odpady z
mechanicznej obróbki odpadów innych niż 19 12 11 poprzez ich odzysk i/lub recykling.
a) Transport odpadów do miejsca zagospodarowania po stronie Wykonawcy.
b) Zamawiający przewiduje, że:
— miesięczna ilość odbioru odpadów o kodzie 19 12 12 będzie wynosić około 1 250 Mg z możliwością
zmniejszenia lub zwiększenia ilości o 30 % w ciągu miesiąca; całkowita ilość odebranych odpadów w okresie od
dnia wejścia w życie Umowy do dnia 31.12.2020 r. wynosić będzie maksymalnie 19 500 Mg.
c) Odbiór odpadów w dni robocze (od poniedziałku do piątku) bez wcześniejszego powiadamiania przez
Zamawiającego. Wykonawca zapewni codziennie minimum trzy transporty samochodowe w celu odbioru
odpadów o kodzie 19 12 12. W przypadku większego lub mniejszego zapotrzebowania na odbiór odpadów
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na co najmniej dwa (słownie: dwa) dni przed dniem planowanego odbioru
wskazując il...

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
90512000
90533000
90500000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rudno 17, 14-100 Ostróda, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - Odpady z
mechanicznej obróbki odpadów innych niż 19 12 11 poprzez ich odzysk i/lub recykling.
a) Transport odpadów do miejsca zagospodarowania po stronie Wykonawcy.
b) Zamawiający przewiduje, że:
— miesięczna ilość odbioru odpadów o kodzie 19 12 12 będzie wynosić około 1 250 Mg z możliwością
zmniejszenia lub zwiększenia ilości o 30 % w ciągu miesiąca; całkowita ilość odebranych odpadów w okresie od
dnia wejścia w życie Umowy do dnia 31.12.2020 r. wynosić będzie maksymalnie 19 500 Mg.
c) Odbiór odpadów w dni robocze (od poniedziałku do piątku) bez wcześniejszego powiadamiania przez
Zamawiającego. Wykonawca zapewni codziennie minimum trzy transporty samochodowe w celu odbioru
odpadów o kodzie 19 12 12. W przypadku większego lub mniejszego zapotrzebowania na odbiór odpadów
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na co najmniej 2 (słownie: dwa) dni przed dniem planowanego odbioru
wskazując ilość kursów planowanych do odbioru. Zawiadomienie o planowanym terminie odbywać się będzie w
drodze korespondencji elektronicznej na adres e-mailowy Wykonawcy.
d) Ustala się jednomiesięczny okres rozliczeniowy za częściową realizację zamówienia.
e) Przekazywane odpady będą odbierane luzem (nieprasowane) lub sprasowane.
f) Odpady ważone na wadze Zamawiającego.
g) Załadunek po stronie Zamawiającego.
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h) Wykonawca zapewni samochody ciężarowe z naczepą typu „ruchome podłoga” lub z naczepą
oplandekowaną z możliwością załadunku minimum 20 ton.
i) Odbiór odpadów będzie się odbywał tylko w dni robocze w godzinach 6-19. Miejsce odbioru Zakład
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., Rudno 17, gmina Ostróda, POLSKA.
j) Wszystkie koszty (oprócz załadunku odpadów) związane z realizacją zamówienia po stronie Wykonawcy.
k) Wykonawca nie może wnosić żadnych dodatkowych roszczeń do Zamawiającego z tytułu ilości odpadów w
okresie rozliczeniowym.
l) Warunkiem rozliczenia za każdą odebraną partię odpadów będzie dostarczenie w formie papierowej faktury
wraz z załączonym dokumentem KPO. Potwierdzone KPO są załącznikiem do faktury.
Ł) Termin obowiązywania umowy od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.
m) Wykonawca może dokonać oględzin odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych Rudno Sp. z o.o. Rudno 17, gmina Ostróda, POLSKA, w godzinach od 7 do 15 - osobą do
kontaktu jest Pan Tomasz Klimecki, tel. +48 795548312.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Deklarowana ilość kursów w ciągu dnia / Waga: 5.00
Cena - Waga: 95.00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Co 12 miesięcy.

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

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:
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - Odpady z mechanicznej obróbki odpadów
innych niż 19 12 11 poprzez ich odzysk i/lub recykling:
2) spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1b pkt 1 ustawy, tj. posiadają kompetencje lub uprawnienia do
prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; warunek zostanie
uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada decyzje zezwalające na: transport odpadów o kodzie 19 12
12 i prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub recyklingu odpadów o kodzie 19 12 12 lub prowadzenie
działalności w zakresie zbierania odpadów o kodzie 19 12 12 oraz umowę zawartą z podmiotem posiadającym
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zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub recyklingu odpadów o kodzie 19 12 12 z
terminem obowiązywania przez cały okres realizacji zamówienia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - Odpady z mechanicznej obróbki odpadów
innych niż 19 12 11 poprzez ich odzysk i/lub recykling:
3) spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1b pkt 2 ustawy, tj. znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Zamawiający uzna, ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną ubezpieczenia co najmniej 1 000 000 PLN (jeden milion zł).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12- Odpady z mechanicznej obróbki odpadów
innych niż 19 12 11 poprzez ich odzysk i/lub recykling:
4) spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy, tj. posiadają zdolność techniczną lub zawodową
do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

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:
Wzór umowy

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: 16/10/2019
Czas lokalny: 11:38

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
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IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 16/10/2019
Czas lokalny: 11:38
Miejsce:
3. Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie Ofert w dniu 16.10.2019 r. o godz.
10:15.

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:
Październik 2020

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

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/09/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov/kio

