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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:524015-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Rudno: Usługi związane z odpadami
2022/S 185-524015

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.
Krajowy numer identyfikacyjny: 7412074997
Adres pocztowy: Ostróda
Miejscowość: Rudno
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 14-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magda Bawolska
E-mail: m.bawolska@zuokrudno.pl 
Tel.:  +48 896441244
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 na adres podany powyżej
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 19 12 12 lub 191210 w okresie od dnia podpisania 
umowy do 31 grudnia 2023 r.
Numer referencyjny: DZP1/zp/8/2022

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 usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 191212 
lub 191210 poprzez proces odzysku lub unieszkodliwiania Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 
określa Załącznik nr 2 do SWZ.Zamawiający dopuszcza składanie ofert Częściowych. Pod pojęciem oferty 
Częściowej należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z dokumentami zamówienia, wykonanie 
Części zamówienia. Opis poszczególnych części znajduje się w Załączniku nr 2 do SWZ. Ofertę można składać 
w odniesieniu do jednej Części lub wszystkich Części zamówienia. Zamawiający nie określa maksymalnej liczby 
Części, na które zamówienie możne zostać udzielone temu samemu Wykonawcy .

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - – inne odpady (w tym zmieszane 
substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
Część nr: 1

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 – inne 
odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 
12 11 - poprzez ich odzysk i/lub recykling w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2023 r.”
• Zamawiający przewiduje, że miesięczna ilość odbioru odpadów o kodzie 19 12 12 będzie wynosić około 500 
Mg z możliwością zmniejszenia lub zwiększenia ilości o 30 % w ciągu miesiąca; maksymalna ilość odebranych 
odpadów w okresie od dnia wejścia w życie Umowy do dnia 31.12.2023 r. wynosić będzie 7 800 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 oplandekowaną 
z możliwością załadunku minimum 20 ton. Zamawiający nie gwarantuje minimalnej wagi załadunku odpadów 
dla standardowych naczep typu ,,ruchoma podłoga”. Średnia aktualna waga załadunku odpadów na naczepę 
typu ,,ruchoma podłoga” dla tego rodzaju odpadów wynosi około 18-21 Mg (odpad luzem, nie zbelowany).
• 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. Zamawiający 
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będzie zgłaszał Wykonawcy na wskazany adres e-mail cotygodniowe zapotrzebowanie na odbiór odpadów, 
odpady muszą być odbierane przez Wykonawcę zgodnie z przesłanym cotygodniowym harmonogramem. 
Zamawiający dopuszcza zmianę tygodniowego harmonogramu odbioru odpadów o czym niezwłocznie 
powiadomi Wykonawcę z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca jest zobowiązany przed odbiorem każdej partii transportowej odpadu przekazać Zamawiającemu 
na adresy e-mail: waga@zuokrudno.pl , t.klimecki@zuokrudno.pl , k.zdunczyk@zuokrudno.pl , informacje 
określone w załączniku nr 1 do OPZ. W przypadku braku takich informacji lub niepełnych informacji odpad nie 
zostanie załadowany na środek transportu Wykonawcy.
• 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 (w tym danych do składanych przez Zamawiającego 
sprawozdań wynikających z przepisów prawa).
• Warunkiem rozliczenia za każdą odebraną partię odpadów będzie dostarczenie przez Wykonawcę faktury 
w formie papierowej lub elektronicznej wraz z załączonym szczegółowym wykazem odbieranych odpadów 
potwierdzonym przez Zamawiającego oraz załączonym dokumentem potwierdzającym zagospodarowanie 
odpadów oraz załączonym dokumentem potwierdzającym wykonanie zagospodarowania odpadów (załącznik nr 
2 do OPZ).
• Termin obowiązywania umowy: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2023 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 do 15 - osobą do kontaktu jest Pan Tomasz 
Klimecki tel. 795 548 312.

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
Koniec: 31/12/2023
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: tak
Opis opcji:
W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji poprzez 
zwiększenie w okresie obowiązywania umowy szacunkowych ilości odpadów do odbioru o nie więcej niż : 
dla Części nr 1 - 150 Mg w ciągu jednego miesiąca, 1 Realizacja zakresu zamówienia objętego prawem opcji 
nie powoduje zmiany umowy.12.2 W zakresie zamówienia opcjonalnego Wykonawca zobowiązany jest do 
rozpoczęcia świadczenia usług na podstawie pisemnego oświadczenia woli Zamawiającego o skorzystaniu z 
prawa opcji. Zamawiający przekaże Wykonawcy ww. oświadczenie w przedmiocie skorzystania z prawa opcji 
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w określonym przez siebie zakresie w terminie co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem 
realizowania odbioru odpadów ujętych w prawie opcji, przy czym Wykonawca jest obowiązany do jego 
wykonania.
12.3Korzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego może być dokonane jednorazowo na całą wartość 
zamówienia opcjonalnego lub w kilku częściach. W przypadku realizacji opcji w kilku częściach Zamawiający 
będzie składał Wykonawcy kolejne oświadczenia nie później niż przed momentem wyczerpania się wartości 
zamówienia opcjonalnego wynikającej z poprzednio złożonego oświadczenia.
12.4 Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie 
stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania 
tego zamówienia. Oświadczenie woli Zamawiającego o realizacji zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym 
uprawnieniem Zamawiającego.
12.5 W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 
za faktyczne ilości wykonanych usług zrealizowanych na podstawie umowy, stanowiące sumę iloczynów stawek 
jednostkowych za 1 Mg i masy faktycznie odebranych odpadów, powiększone o należny podatek VAT.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
W celu prawidłowego przygotowania oferty oraz oszacowania kosztów realizacji usługi Zamawiający, 
ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia przewiduje możliwość dokonania wizji lokalnej oraz 
sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u 
Zamawiającego.Szczegóły SWZ Rozdział VII

II.2) Opis

II.2.1) 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 31 grudnia 2023 r.
Część nr: 2

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:
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• Zamawiający przewiduje, że miesięczna ilość odbioru odpadów o kodzie 19 12 10 będzie wynosić około 800 
Mg z możliwością zmniejszenia lub zwiększenia ilości o 30 %
w ciągu miesiąca; maksymalna ilość odebranych odpadów w okresie od dnia wejścia w życie Umowy do dnia 
31.12.2023 r. wynosić będzie 12 480 Mg. Odbiór odpadów wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego.
• Transport odpadów do miejsca zagospodarowania po stronie Wykonawcy.
• Ustala się jednomiesięczny okres rozliczeniowy za częściową realizację zamówienia.
• Przekazywane odpady będą odbierane zbelowane w postaci kostek wiązanych drutem, waga jednej beli 
wynosi od 350 do 550 kg, w przypadku awarii prasy odpady będą musiały być odbierane luzem.
• 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 oplandekowaną z możliwością załadunku minimum 20 ton. Zamawiający nie gwarantuje minimalnej 
wagi załadunku odpadów dla standardowych naczep typu ,,ruchoma podłoga”. Średnia aktualna waga 
załadunku odpadów na naczepę typu ,,ruchoma podłoga” dla tego rodzaju odpadów wynosi około 19-22 Mg 
(odpad zbelowany).
• 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. Zamawiający 
będzie zgłaszał Wykonawcy na wskazany adres e-mail cotygodniowe zapotrzebowanie na odbiór odpadów, 
odpady muszą być odbierane przez Wykonawcę zgodnie z przesłanym cotygodniowym harmonogramem. 
Zamawiający dopuszcza zmianę tygodniowego harmonogramu odbioru odpadów o czym niezwłocznie 
powiadomi Wykonawcę z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
• Wykonawca jest zobowiązany przed odbiorem każdej partii transportowej odpadu przekazać Zamawiającemu 
na adresy e-mail: waga@zuokrudno.pl , t.klimecki@zuokrudno.pl , k.zdunczyk@zuokrudno.pl , informacje 
określone w załączniku nr 1 do OPZ.
W przypadku braku takich informacji lub niepełnych informacji odpad nie zostanie załadowany na środek 
transportu Wykonawcy.
• 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 (w tym danych do składanych przez Zamawiającego 
sprawozdań wynikających z przepisów prawa).
• Warunkiem rozliczenia za każdą odebraną partię odpadów będzie dostarczenie przez Wykonawcę faktury 
w formie papierowej lub elektronicznej wraz z załączonym szczegółowym ilościowym wykazem odbieranych 
odpadów potwierdzonym przez Zamawiającego oraz załączonym dokumentem potwierdzającym wykonanie 
zagospodarowania odpadów (załącznik nr 2 do OPZ).
• Termin obowiązywania umowy: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2023 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 do 15 - osobą do kontaktu jest Pan Tomasz 
Klimecki tel. 795 548 312.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023
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: tak
Opis opcji:
W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji poprzez 
zwiększenie w okresie obowiązywania umowy szacunkowych ilości odpadów do odbioru o nie więcej niż :dla 
Części nr 2 - 240 Mg w ciągu jednego miesiąca. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w przypadku zwiększonej 
ilości przyjętych odpadów, gdy zaistnieje konieczność zagospodarowania większej ilości odpadów.12.1 
Realizacja zakresu zamówienia objętego prawem opcji nie powoduje zmiany umowy.
12.2 W zakresie zamówienia opcjonalnego Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia świadczenia usług na 
podstawie pisemnego oświadczenia woli Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji. Zamawiający przekaże 
Wykonawcy ww. oświadczenie w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez siebie zakresie w 
terminie co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem realizowania odbioru odpadów ujętych w 
prawie opcji, przy czym Wykonawca jest obowiązany do jego wykonania.
12.3Korzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego może być dokonane jednorazowo na całą wartość 
zamówienia opcjonalnego lub w kilku częściach. W przypadku realizacji opcji w kilku częściach Zamawiający 
będzie składał Wykonawcy kolejne oświadczenia nie później niż przed momentem wyczerpania się wartości 
zamówienia opcjonalnego wynikającej z poprzednio złożonego oświadczenia.
12.4 Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie 
stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania 
tego zamówienia. Oświadczenie woli Zamawiającego o realizacji zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym 
uprawnieniem Zamawiającego.
12.5 W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 
za faktyczne ilości wykonanych usług zrealizowanych na podstawie umowy, stanowiące sumę iloczynów stawek 
jednostkowych za 1 Mg i masy faktycznie odebranych odpadów, powiększone o należny podatek VAT.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
W celu prawidłowego przygotowania oferty oraz oszacowania kosztów realizacji usługi Zamawiający, 
ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia przewiduje możliwość dokonania wizji lokalnej oraz 
sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u 
Zamawiającego.Szczegóły SWZ Rozdział VII.

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:
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1) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów o kodzie 19 12 10 
w procesie R1 i/lub R12, bądź unieszkodliwiania w procesie D10 w drodze przekształcenia termicznego), 
wydane przez odpowiednie organy, na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach lub pozwolenie 
zintegrowane uwzględniające przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 10 w procesie R1 i/lub R12, bądź 
unieszkodliwiania w procesie D10 w drodze przekształcenia termicznego, wydane na podstawie ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska) w ilości przynajmniej równej niniejszemu zamówieniu, przy czym 
instalacja do przetwarzania/unieszkodliwiania przedmiotowych odpadów musi spełniać wymagania określone w 
ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
2) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów o kodzie 19 12 12 
w procesie R1 i/lub R12, bądź unieszkodliwiania w procesie D10 w drodze przekształcenia termicznego, 
wydane przez odpowiednie organy, na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach lub pozwolenie 
zintegrowane uwzględniające przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 w procesie R1 i/lub R12, bądź 
unieszkodliwiania w procesie D10 w drodze przekształcenia termicznego , wydane na podstawie ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w ilości przynajmniej równej niniejszemu zamówieniu, przy czym 
instalacja do przetwarzania/unieszkodliwiania przedmiotowych odpadów musi spełniać wymagania określone w 
ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
3) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i 
gospodarujących odpadami (rejestr BDO) stanowiący integralną część Bazy danych o produktach i 
opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w 
zakresie przetwarzania i transportu odpadów o kodzie 19 12 12 lub 19 12 10.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, że warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada dokument potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
w wysokości 1000 000,00 zł (jeden milion zł)

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, że warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy w Formularzu Ofertowym, pkt 
6, że posiada potencjał techniczny niezbędny do wykonania Umowy, tj. posiada odpowiednią ilość oraz rodzaj 
środków transportu do realizacji przedmiotu umowy. W szczególności Wykonawca oświadcza, że dysponuje 
samochodami ciężarowymi z naczepą typu „ruchoma podłoga” lub z naczepą oplandekowaną z możliwością 
załadunku minimum 20 ton.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały opisane jako załącznik nr 9 do SWZ

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

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
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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: 28/10/2022
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: 25/01/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/10/2022
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego - Platformy. W przypadku awarii tego systemu, 
która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 
nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

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:
wrzesień 2023

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE 
SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.2.Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.3.Ofertę sporządza 
się w języku polskim na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1do SWZ. Wraz z ofertą 
Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), o którym mowa w 
Rozdziale IX ust. 1 SWZ;-Załącznik nr 3 do SWZ 2)zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie w formie 
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), o których mowa w Rozdziale X ust. 3 pkt 1 i 2 
SWZ (jeżeli dotyczy);3)dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub 
gwarancji);4) oświadczenie na podstawie art.117 ust.4 –załącznik nr 8 do SWZ( jeżeli dotyczy)5)dokumenty, z 
których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
6)oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia DOTYCZĄCE 
PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy- załącznik nr 10 do SWZ 
4.Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy 
zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.
5. W przypadku gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy 
określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej 
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Wykonawcy, do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa, złożony w postaci elektronicznej, opatrzony 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii, poświadczonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez notariusza.6.Ofertę, w tym Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD), 
sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym).
7. W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie oraz postępując zgodnie z 
instrukcją lub filmem instruktażowym umieścić ofertę w systemie. 8.Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że 
nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Zastrzeżone informacje należy złożyć w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
9. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i 
złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w 
postępowaniu.
10. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie dokumentów, sporządzone w 
języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty 
wadium w wysokości: w przypadku złożenia oferty w zakresie Części nr 1 wadium wynosi 67 000 zł (słownie: 
sześćdziesiąt siedem tysięcy zł), w przypadku złożenia oferty w zakresie Części nr 2 wadium wynosi 100 
000 zł (sto tysięcy złotych 00/100).W przypadku złożenia oferty na Część nr 1 i Część nr 2 wadium wynosi 
167 000 zł ( sto sześćdziesiąt siedem tysięcy zł)Szczegółowy opis Rozdział XV SWZ.Zamawiający wymaga 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy- szczegółowy opis Rozdział XX

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: odwolania@uzp.gov.pl
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz 
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 
ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o 
której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed 
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. 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 sposób inny niż określony w pkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 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
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom 
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 
17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią 
inaczej.
10.. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem 
zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub 
postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 
dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych 
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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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 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/09/2022
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