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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:598018-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Ostróda: Usługi związane z odpadami
2020/S 242-598018

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: Magdalena Bawolska
E-mail: m.bawolska@zuokrudno.pl 
Tel.:  +48 664742152
Adresy internetowe:
Główny adres: 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 adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/app/login?MP_statusMsg=expired
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/app/login?MP_statusMsg=expired

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 191212 odpady z mechanicznej obróbki odpadów 
innych niż 191211 poprzez ich odzysk i/lub recykling w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2021
Numer referencyjny: DZP1/zp/8/2020

II.1.2) Główny kod CPV
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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 12 – odpady 
z mechanicznej obróbki odpadów innych niż 19 12 11 poprzez ich odzysk i/lub recykling w okresie od dnia 
podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r.
Zamawiający przewiduje, że miesięczna ilość odbioru odpadów o kodzie 19 12 12 będzie wynosić około 250 
Mg z możliwością zmniejszenia lub zwiększenia ilości o 20 % w ciągu miesiąca; maksymalna ilość odebranych 
odpadów w okresie od dnia wejścia w życie umowy do dnia 31 grudnia 2021 r. wynosić będzie 3 600 Mg.

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
90500000 Usługi związane z odpadami

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., Rudno 17, 14-100 Ostróda

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 w okresie od dnia 
podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r.
Zamawiający przewiduje, że miesięczna ilość odbioru odpadów o kodzie 19 12 12 będzie wynosić około 250 
Mg z możliwością zmniejszenia lub zwiększenia ilości o 20 % w ciągu miesiąca; maksymalna ilość odebranych 
odpadów w okresie od dnia wejścia w życie umowy do dnia 31 grudnia 2021 r. wynosić będzie 3 600 Mg.
Transport odpadów do miejsca zagospodarowania po stronie Wykonawcy. Ustala się jednomiesięczny 
okres rozliczeniowy za częściową realizację zamówienia. Przekazywane odpady będą odbierane luzem 
(nieprasowane). Odpady ważone będą na wadze Zamawiającego – waga ta będzie uwzględniana do rozliczeń 
pomiędzy stronami. Załadunek po stronie Zamawiającego. Wykonawca zapewni samochody ciężarowe z 
naczepą typu „ruchoma podłoga” lub z naczepą oplandekowana z możliwością załadunku minimum 20 ton. 
Odbiór odpadów będzie się odbywał tylko w dni robocze w godzinach 6.00–19.00. Miejsce odbioru Zakład 
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., Rudno 17, gmina Ostróda. Wszystkie koszty 
(oprócz załadunku odpadów) związane z realizacją zamówienia po stronie Wykonawcy. Wykonawca nie może 
wnosić żadnych dodatkowych roszczeń do Zamawiającego z tytułu ilości odpadów w okresie rozliczeniowym. 
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. Warunkiem rozliczenia za każdą odebraną partię 
odpadów będzie dostarczenie przez Wykonawcę faktury w formie papierowej wraz z załączonym szczegółowym 
wykazem odbieranych odpadów potwierdzonym przez Zamawiającego. Termin obowiązywania umowy: od dnia 
podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r. Wykonawca może dokonać oględzin odpadów na terenie Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o. Rudno 17, gmina Ostróda w godzinach od 7.00 do 
15.00 – osobą do kontaktu jest Pan Tomasz Klimecki tel. +48 795548312.
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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
Koniec: 31/12/2021
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.2.13) 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:
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 12 oraz zezwolenie na prowadzenie działalności w 
zakresie odzysku lub recyklingu odpadów o kodzie 19 12 12, lub zezwolenie na zbieranie odpadów o kodzie 19 
12 12 oraz umowę z podmiotem posiadającym 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:
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:
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.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
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Zgodnie z załącznikiem do SIWZ.
6. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy następujące dokumenty:
a) wykaz instalacji, na terenie, których Wykonawca będzie przeprowadzał proces zagospodarowania odpadów 
odebranych w ramach niniejszej umowy od Zamawiającego oraz
b) poświadczone za zgodność z oryginałem: umowę z daną instalacją oraz aktualną ostateczną decyzję 
zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie przetworzenia tych odpadów w tej instalacjach, z którą 
Wykonawca ma podpisaną umowę lub oświadczenie podpisane zgodnie z reprezentacją Wykonawcy o 
posiadanej instalacji własnej wraz z ostateczną decyzją zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie 
przetworzenia tych odpadów w tej instalacji.

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: 11/01/2021
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 11/01/2021
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na platformie Marketplanet ofert w dniu 12 stycznia 
2021 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:
Grudzień 2021

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 przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznyczych
Adres pocztowy: Warszawa
Miejscowość: ul.Postępu 17
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z działem VI ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznyc
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/12/2020
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