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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:518396-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Ostróda: Usługi związane z odpadami
2020/S 212-518396
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Rudno 17
Miejscowość: Ostróda
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 14-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Leszek Rochowicz
E-mail: zamowienia@zuokrudno.pl
Tel.: +48 896441244
Faks: +48 896484182
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zuokrudno.pl
Adres profilu nabywcy: https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/app/login?MP_statusMsg=expired
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/app/login?MP_statusMsg=expired
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Biuro Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Czarnieckiego 28
Miejscowość: Ostróda
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 14-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magda Bawolska
E-mail: zamowienia@zuokrudno.pl
Tel.: +48 896441244
Faks: +48 896484182
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zuokrudno.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/app/login?MP_statusMsg=expired

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
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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 10 – Odpady palne (paliwo alternatywne
preRDF) poprzez ich odzysk i/lub recykling w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r.
Numer referencyjny: DZP1/zp/2020

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 odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – Odpady
palne (paliwo alternatywne preRDF) poprzez ich odzysk i/lub recykling w okresie od dnia podpisania umowy do
dnia 31 grudnia 2021 r.”. Transport odpadów do miejsca zagospodarowania po stronie Wykonawcy.
b) Zamawiający przewiduje, że:
— miesięczna ilość odbioru odpadów o kodzie 19 12 10 będzie wynosić około 700 Mg z możliwością
zmniejszenia lub zwiększenia ilości o 20 % w ciągu miesiąca. Całkowita ilość odebranych odpadów w okresie
od dnia wejścia w życie umowy do dnia 31 grudnia 2021 r. wynosić będzie maksymalnie 10 080 Mg.
Ustala się jednomiesięczny okres rozliczeniowy za częściową realizację zamówienia.
Szczegółowy OPZ stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000 Usługi transportu odpadów
90533000 Usługi gospodarki odpadami

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Odbiór odpadów z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., Rudno 17, 14-100
Ostróda

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – Odpady
palne (paliwo alternatywne preRDF) poprzez ich odzysk i/lub recykling w okresie od dnia podpisania umowy do
dnia 31 grudnia 2021 r.”.
IV. Opis przedmiotu zamówienia
a) Transport odpadów do miejsca zagospodarowania po stronie Wykonawcy.
b) Zamawiający przewiduje, że:
— miesięczna ilość odbioru odpadów o kodzie 19 12 10 będzie wynosić około 700 Mg z możliwością
zmniejszenia lub zwiększenia ilości o 20 % w ciągu miesiąca; całkowita ilość odebranych odpadów w okresie od
dnia wejścia w życie umowy do dnia 31 grudnia 2021 r. wynosić będzie maksymalnie 10 080 Mg.
c) Ustala się jednomiesięczny okres rozliczeniowy za częściową realizację zamówienia.
d) Przekazywane odpady będą:
— zbelowane w postaci kostek wiązanych drutem, waga jednej beli wynosi od 350 do 550 kg,
— lub odpady mogą być odbierane luzem (nieprasowane).
e) Odpady ważone na wadze Zamawiającego.
f) Załadunek po stronie Zamawiającego.
g) Wykonawca zapewni samochody ciężarowe z naczepą typu „ruchoma podłoga” lub z naczepą
oplandekowaną z możliwością załadunku minimum 20 ton.
h) Odbiór odpadów będzie się odbywał tylko w dni robocze w godzinach 7.00–19.00.
Miejsce odbioru Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., Rudno 17, gmina Ostróda.
i) Wszystkie koszty (oprócz załadunku odpadów) związane z realizacją zamówienia po stronie Wykonawcy.
j) Wykonawca nie może wnosić żadnych dodatkowych roszczeń do Zamawiającego z tytułu ilości odpadów w
okresie rozliczeniowym.
k) Warunkiem rozliczenia za każdą odebraną partię odpadów będzie dostarczenie w formie papierowej faktury
wraz z załączonym szczegółowym wykazem odbieranych odpadów potwierdzonym przez Zamawiającego.
l) Termin obowiązywania umowy od dnia podpisania umowy do 31.12.2021.
ł) Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od wezwania udzieli wszelkich
niezbędnych informacji dotyczących ostatecznego sposobu zagospodarowania odebranych odpadów wraz
ze wskazaniem Instalacji, do której ostatecznie odpady trafiły oraz innych niezbędnych informacji, które będą
potrzebne Zamawiającemu w innych niezbędnych celach.
m) Wykonawca może dokonać oględzin odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych Rudno Sp. z o.o., Rudno 17, gmina Ostróda w godzinach od 7 do 15 – osobą do kontaktu jest
pan Tomasz Klimecki.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
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
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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:
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; posiada wpis oraz
indywidualny numer rejestrowy w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami
(BDO) w zakresie transportu odpadów o kodzie 19 12 10 oraz zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie odzysku lub recyklingu odpadów o kodzie 19 12 10, lub zezwolenie na zbieranie odpadów o kodzie 19
12 10 oraz umowę z podmiotem posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub
recyklingu odpadów o kodzie 19 12 10 z terminem obowiązywania przez cały okres realizacji zamówienia.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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:
Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Określa umowa załącznik nr 5 do SIWZ
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez
obie strony, pod rygorem nieważności.
2. Możliwość zmian umowy istnieje w szczególności w razie:
1) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 357¹ kodeksu cywilnego;
2) zaistnienia siły wyższej;
3) wystąpienia okoliczności, na które żadna ze stron nie miała wpływu;
4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
5) zmiany wielkości strumienia odpadów wpływających do Zamawiającego.
3. W okolicznościach określonych w ust. 2 powyżej, Zamawiający przewiduje, iż zmianie mogą ulec
postanowienia umowy dotyczące terminu wykonania, ilości odpadów przeznaczonych do odbioru i
zagospodarowania, oraz wartości umowy.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta
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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: 30/11/2020
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 30/11/2020
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Za datę przekazania oferty w formie elektronicznej przyjmuje się datę przekazania jej na platformę eZamawiający (Marketplanet).
3. Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na platformie ofert w dniu 30 października 2020 r.
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:
Styczeń 2021
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
6. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni,
terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:
Uwaga: Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu o dokumentach – oświadczenia o braku
wydania zakazu ubiegania się o zamówienie, KRK, ZUS itd. – oryginał (a więc z podpisem kwalifikowanym
elektronicznym osoby od której dokument pochodzi) lub kopia (np. skan dokumentu) opatrzona podpisem
kwalifikowanym Wykonawcy jako potwierdzenie za zgodność z oryginałem
2.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
oraz, odnośnie do skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem jej złożenia;
2.2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem jego złożenia, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
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przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
2.3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed dniem jego złożenia, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2.4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
2.5. aktualne: decyzje na zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów o kodzie 19
12 10;
2.6. aktualne decyzje na zezwolenie na przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 10.
2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej i na platformie informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia zostanie przekazany Wykonawcom wraz z
informacją, o której mowa powyżej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca
wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – powyższy dokument należy przesłać za
pośrednictwem platformy, poprzez zakładkę „Korespondencja”.
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy zł).
2.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/10/2020
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