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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:514799-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Ostrów Mazowiecka: Usługi recyklingu odpadów
2018/S 225-514799

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:
Regulation (EU, Euratom) No 966/2012
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.
550733679
B. Prusa 66
Ostrów Mazowiecka
07-300
Polska
E-mail: zamowienia@gkostrow.pl 
Kod NUTS: PL92
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gkostrow.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.gkostrow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://e-propublico.pl/
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://e-propublico.pl/

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 i zagospodarowanie frakcji nadsitowej powyżej 80 mm o kodzie 1912 12 - inne odpady (w tym
zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11.)
Numer referencyjny: Log/4/11/2018

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:zamowienia@gkostrow.pl
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90514000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Odbiór i zagospodarowanie frakcji nadsitowej powyżej 80 mm o kodzie 1912 12 - inne odpady (w tym
zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 4 212 000.00 PLN

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL92
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Stare Lubiejewo k/ Ostrowi Mazowieckiej

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa sukcesywnego odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów
frakcji nadsitowej (> 80 mm) o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 wytwarzanych w ZUOK w Starym Lubiejewie
ul. Łomżyńska 11, stanowiącej komponent do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) poprzez ich odzysk i/
lub recykling w ilości około 12 000 Mg. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia
w trakcie trwania umowy ilości odbieranych do zagospodarowania odpadów frakcji nadsitowej będących
przedmiotem zamówienia o 30 % w stosunku do w/w masy odpadów.
Odpady będące przedmiotem zamówienia powstają w wyniku sortowania frakcji nadsitowej (> 80 mm)
wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych (o kodzie 20 03 01) oraz odpadów opakowaniowych
zbieranych selektywnie (odpady z grupy 15 01) na linii sortowniczej po wysortowaniu frakcji materiałowych
nadających się do recyklingu i ponownego użycia tj. metalu, szkła, papieru, tworzyw sztucznych i opakowań
wielomateriałowych.
Odpady przekazywane będą w formie sprasowanych paczek lub luzem.
Odpady zostaną zagospodarowane na instalacjach Wykonawcy, które posiadają decyzje zezwalające na
przedmiotowym terenie prowadzić działalność w zakresie przetworzenia tych odpadów (decyzje te będą
stanowiły załącznik do umowy). Odpady objęte niniejszą umową zostaną przetworzone w procesie odzysku
R12 - wymiana odpadów w celu poddania któremukolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 do R11
(produkcja paliwa alternatywnego) wyszczególnionym w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14.12. 2014 r. o
odpadach (Dz.U. 2018 poz. 992).
Termin wykonania przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 roku lub wcześniej gdy
wyczerpie się określona umową ilość odpadów.
Szacowana ilość odpadów, która będzie odbierana z terenu Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w
Starym Lubiejewie ul. Łomżyńska 11 to około 12 000 Mg w trakcie obowiązywania umowy +/- 30 %. Wykonawca
będzie zobowiązany do odbioru odpadów będących przedmiotem zamówienia w ilości co najmniej 1 000 Mg
miesięcznie. Realizacja usługi w systemie ciągłym od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30-21:00.
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Załadunek odpadu o kodzie 19 12 12 leży po stronie Zamawiającego. Transport po stronie Wykonawcy.
Ważenie odbieranych przez Wykonawcę komponentów będzie odbywało się na legalizowanej wadze
Zamawiającego i będzie każdorazowo potwierdzane dowodem ważenia oraz zbiorczą miesięczną kartą
przekazania odpadu. Dokumenty te stanowić będą podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.
Wartość każdej usługi będzie obliczana przez pomnożenie ceny oferowanej przez Wykonawcę w ofercie za
usługę odbioru, transportu i zagospodarowania 1 Mg przez ilość odebranych odpadów.
Zamawiający zastrzega, że z uwagi na bezpośrednią produkcję odpadu kodzie 19 12 12 z odpadów
zmieszanych (20 03 01) i opakowaniowych (grupa 15 01) dostarczanych na bieżąco, nie ma możliwości
określenia gwarantowanych przez Zamawiającego parametrów ilościowych, jakościowych i morfologicznych
odpadów przekazywanych Wykonawcy w ramach niniejszej umowy. W związku z tym Wykonawca nie może
dochodzić żadnych roszczeń od Zamawiającego z tego tytułu. Zaleca się aby Wykonawca przed złożeniem
oferty dokonał oględzin odpadów będących przedmiotem zamówienia na terenie Instalacji Zamawiającego w dni
robocze
W godzinach od 7:30 do 14:30 - po uprzednim umówieniu terminu z Zamawiającym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji - termin odbioru / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 212 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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.2.12) 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:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie
spełnia/nie spełnia. W pierwszym etapie dokument JEDZ, w dalszej ocenie, na wezwanie Zezwolenie na
transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 wydane przez odpowiednie organy.
Dokumenty wymagane na etapie składania ofert:
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Jednolity europejski dokument zamówienia
Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:
Koncesja, zezwolenie lub licencja
Wykaz dostaw lub usług
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego
Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument
Dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp
Dokument potwierdzający niezaleganie z opłacaniem podatków przez wykonawcę oraz że nie otwarto jego
likwidacji
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

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:

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: 27/12/2018
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: 24/02/2019
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IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 27/12/2018
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:
Siedzibie Zamawiającego, pokój nr 11

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 97 200,00 PLN

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 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

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