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Polska-Włocławek: Usługi związane z odpadami
2021/S 230-605132
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Komunalna 4
Miejscowość: Włocławek
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Kod pocztowy: 87-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Naczas-Czepielewska
E-mail: malgorzatanaczas@saniko.com.pl
Tel.: +48 544123896
Adresy internetowe:
Główny adres: https://saniko.com.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.bip.saniko.com.pl/k/zamowienia-publiczne/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12 12 (pre RDF), 19 05 99, 19 06 04, 19 12
12, dla RZUOK w Machnaczu gm. Brześć Kujawski, w podziale na sześć części
Numer referencyjny: BZ/ZP.12/09/11/21

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodach
19 12 12 (pre RDF), 19 05 99, 19 06 04, 19 12 12 wytworzonych w RZUOK w Machnaczu 41a, gm. Brześć
Kujawski, z możliwością składania ofert częściowych na 6 części:
1) Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12 12 (pre RDF),
2) Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 05 99 (Stabilizat),
3) Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12 12 - balast z frakcji nadsitowej,
4) Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 06 04 – przefermentowane odpady z
beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych w pryzmie energetycznej,
5) Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12 12 - odpady balastowe otrzymane z
przesiewania odpadów wydobytych pryzmy energetyczne,
6) Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12 12 - balast z rozdrobnienia odpadów
wielkogabarytowych.

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:
Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12 12 (pre RDF)
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
90512000 Usługi transportu odpadów

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu 41a, gm. Brześć Kujawski, POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1) Usługa odbioru i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12 12 (pre RDF) – inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, odpady pozostałe
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po segregacji odpadów na linii sortowniczej, wraz z usługą transportu odpadów z RZUOK w Machnaczu, gm.
Brześć Kujawski.
2) Łączna szacunkowa ilość odpadów o kodzie 19 12 12 (pre RDF) przewidziana do odbioru, transportu i
zagospodarowania, w okresie od podpisania umowy do 31.12.2022 r., wynosi 3 000 Mg.
3) Szacunkowa ilość odpadów przewidziana do odbioru, transportu i zagospodarowania w miesiącu wynosi ok.
250 Mg. Miesięczna szacunkowa ilość odpadów przewidziana do odbioru może ulec zmianie w zależności od
potrzeb Zamawiającego.
4) Zagospodarowanie odebranych odpadów o kodzie 19 12 12 musi odbywać się zgodnie z wymaganiami
określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t. j. Dz.U. 2021 poz. 779), w procesie odzysku
i/lub unieszkodliwiania w instalacji wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
5) W przypadku unieszkodliwiania odpadów poprzez składowanie podmiot zagospodarowujący musi posiadać
status instalacji komunalnej o której mowa w art. 35 ust. 6 ustawy o odpadach (znajdować się na liście
Marszałka Województwa o której mowa w art. 38b 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach).
6) Wykonawca w formularzu ofertowym zobowiązany jest do wskazania procesu odzysku lub unieszkodliwiania,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i/lub Załącznikiem Nr 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U.
2021 poz. 779), któremu będą poddawane odpady odbierane od Zamawiającego wraz ze wskazaniem
nazwy i adresu instalacji/zakładu, do którego będą kierowane odpady, z zastrzeżeniem, że w przypadku
zagospodarowania odpadu w procesie unieszkodliwiania odpad ten winien zostać przekazany do instalacji
komunalnej zgodnie z art. 38b ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.
7) Transport odpadów winien być realizowany zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (t. j. Dz.
U. z 2016 poz. 1742).
8) Każdorazowy odbiór odpadów będzie odbywał się poprzez ważenie odebranych odpadów na
zalegalizowanej wadze Zamawiającego, zlokalizowanej w RZUOK w Machnaczu 41a, co zostanie potwierdzone
kwitem wagowym. Dokument ten będzie stanowić podstawę do określenia ilości odpadów odebranych przez
Wykonawcę oraz podstawę do rozliczenia.
9) Zamawiający będzie zobowiązany do wystawienia kart przekazania odpadów w elektronicznej bazie o
odpadach w której zostanie wskazany podmiot transportujący odpady oraz instalacja do której te odpady będą
przekazywane. Podmiot odbierający odpady będzie zobowiązany do każdorazowego potwierdzania ww. kart.
Karty będą wystawiane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U. 2021 poz.
779).
10) Odbiór odpadów odbywał się będzie sukcesywnie w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz.
od 7:00 do 20:00, po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów odbioru odpadów, w tym: terminu, godziny i
rodzaju pojazdów, przesłanym na adres e-mail Wykonawcy. Wykonawca będzie dokonywał odbioru odpadów z
zakładu nie później niż w terminie max do 4 dni roboczych (czas reakcji - kryterium oceny ofert) od przesłania
przedmiotowego zgłoszenia przez Zamawiającego.
11) Miejscem odbioru odpadów jest: RZUOK w Machnaczu 41a, gm. Brześć Kujawski (województwo kujawsko pomorskie).
12) W celu zapewnienia ciągłości odbioru odpadu będącego przedmiotem zamówienia z RZUOK w Machnaczu
gm. Brześć Kujawski, Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia odbiorów odpadu maksymalnie w terminie
do 5 dni roboczych liczonych od daty obowiązywania umowy.
14) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia do 60% ilości odpadów, o której mowa w pkt. 2) powyżej.
W takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługuje prawo do dochodzenia:
- należności za nieodebraną ilość odpadu,
- odszkodowania za utracone korzyści.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, zgodnych
z przedmiotem zamówienia podstawowego w części I-VI. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem,
że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe. Udzielone zamówienie będzie realizowane
zasadach umowy podstawowej, do 50 % wartości zamówienia podstawowego.

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 05 99 (Stabilizat)
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
90512000 Usługi transportu odpadów

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu 41a, gm. Brześć Kujawski, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
1) Usługa odbioru i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 05 99 – inne nie wymienione odpady (tzw.
stabilizat), który jest wytwarzany w procesie biologicznego przetwarzania odpadu o kodzie 19 12 12 inne
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odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19
12 11 – frakcja 0-80, wraz z usługą transportu odpadów z RZUOK w Machnaczu, gm. Brześć Kujawski.
2) Łączna szacunkowa ilość odpadów o kodzie 19 05 99 przewidziana do odbioru, transportu i
zagospodarowania, w okresie od podpisania umowy do 31.12.2022 r., wynosi ok. 5 500 Mg.
3) Szacunkowa ilość odpadów przewidziana do odbioru, transportu i zagospodarowania w miesiącu wynosi ok.
458 Mg. Miesięczna szacunkowa ilość odpadów przewidziana do odbioru może ulec zmianie w zależności od
potrzeb Zamawiającego.
4) Zagospodarowanie odebranych odpadów o kodzie 19 05 99 musi odbywać się zgodnie z wymaganiami
określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t. j. Dz.U. 2021 poz. 779), w procesie odzysku
i/lub unieszkodliwiania w instalacji wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
5) W przypadku unieszkodliwiania odpadów poprzez składowanie podmiot zagospodarowujący musi posiadać
status instalacji komunalnej o której mowa w art. 35 ust. 6 ustawy o odpadach (znajdować się na liście
Marszałka Województwa o której mowa w art. 38b 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach).
6) Wykonawca w formularzu ofertowym zobowiązany jest do wskazania procesu odzysku lub unieszkodliwiania,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i/lub Załącznikiem Nr 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U.
2021 poz. 779), któremu będą poddawane odpady odbierane od Zamawiającego wraz ze wskazaniem
nazwy i adresu instalacji/zakładu, do którego będą kierowane odpady, z zastrzeżeniem, że w przypadku
zagospodarowania odpadu w procesie unieszkodliwiania odpad ten winien zostać przekazany do instalacji
komunalnej zgodnie z art. 38b ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.
7) Transport odpadów winien być realizowany zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (t. j. Dz.
U. z 2016 poz. 1742).
8) Każdorazowy odbiór odpadów będzie odbywał się poprzez ważenie odebranych odpadów na
zalegalizowanej wadze Zamawiającego, co zostanie potwierdzone kwitem wagowym. Dokument ten będzie
stanowić podstawę do określenia ilości odpadów odebranych przez Wykonawcę oraz podstawę do rozliczenia.
9) Zamawiający będzie zobowiązany do wystawienia kart przekazania odpadów w elektronicznej bazie o
odpadach w której zostanie wskazany podmiot transportujący odpady oraz instalacja do której te odpady będą
przekazywane. Podmiot odbierający odpady będzie zobowiązany do każdorazowego potwierdzania ww. kart.
Karty będą wystawiane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U. 2021 poz.
779).
10) Odbiór odpadów odbywał się będzie sukcesywnie w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz.
od 7:00 do 20:00, po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów odbioru odpadów, w tym: terminu, godziny i
rodzaju pojazdów, przesłanym na adres e-mail Wykonawcy. Wykonawca będzie dokonywał odbioru odpadów z
zakładu nie później niż w terminie max do 4 dni roboczych (czas reakcji - kryterium oceny ofert) od przesłania
przedmiotowego zgłoszenia przez Zamawiającego.
11) Miejscem odbioru odpadów jest: RZUOK w Machnaczu 41a, gm. Brześć Kujawski (województwo kujawskopomorskie).
12) W celu zapewnienia ciągłości odbioru odpadu będącego przedmiotem zamówienia, Wykonawca
zobowiązany jest do rozpoczęcia odbiorów odpadu maksymalnie w terminie do 5 dni roboczych liczonych od
daty obowiązywania umowy.
14) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia do 60% ilości odpadów, o której mowa w pkt. 2) powyżej.
W takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługuje prawo do dochodzenia:
- należności za nieodebraną ilość odpadu,
- odszkodowania za utracone korzyści.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, zgodnych
z przedmiotem zamówienia podstawowego w części I-VI.
Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe.
Udzielenie zamówienia podobnego będzie realizowane zasadach umowy podstawowej, w wysokości do 50 %
wartości zamówienia podstawowego.

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12 12 - balast z frakcji nadsitowej
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
90512000 Usługi transportu odpadów

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu 41a, gm. Brześć Kujawski, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
1) Usługa odbioru i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje
i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 tj. tj. balast z frakcji nadsitowej,
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pochodzący z mechanicznej obróbki zmieszanych odpadów komunalnych, wraz z usługą transportu odpadów z
RZUOK w Machnaczu, gm. Brześć Kujawski.
2) Łączna szacunkowa ilość odpadów o kodzie 19 12 12 przewidziana do odbioru, transportu i
zagospodarowania, w okresie od podpisania umowy do 31.12.2022 r., wynosi ok. 17 000 Mg.
3) Szacunkowa ilość odpadów przewidziana do odbioru, transportu i zagospodarowania w miesiącu wynosi ok.
1 416 Mg. Miesięczna szacunkowa ilość odpadów przewidziana do odbioru może ulec zmianie w zależności od
potrzeb Zamawiającego.
4) Zagospodarowanie odebranych odpadów o kodzie 19 12 12 musi odbywać się zgodnie z wymaganiami
określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t. j. Dz.U. 2021 poz. 779), w procesie odzysku
i/lub unieszkodliwiania w instalacji wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
5) W przypadku unieszkodliwiania odpadów poprzez składowanie podmiot zagospodarowujący musi posiadać
status instalacji komunalnej o której mowa w art. 35 ust. 6 ustawy o odpadach (znajdować się na liście
Marszałka Województwa o której mowa w art. 38b 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach).
6) Wykonawca w formularzu ofertowym zobowiązany jest do wskazania procesu odzysku lub unieszkodliwiania,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i/lub Załącznikiem Nr 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U.
2021 poz. 779), któremu będą poddawane odpady odbierane od Zamawiającego wraz ze wskazaniem
nazwy i adresu instalacji/zakładu, do którego będą kierowane odpady, z zastrzeżeniem, że w przypadku
zagospodarowania odpadu w procesie unieszkodliwiania odpad ten winien zostać przekazany do instalacji
komunalnej zgodnie z art. 38b ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.
7)Transport odpadów winien być realizowany zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (t. j. Dz.
U. z 2016 poz. 1742).
8) Każdorazowy odbiór odpadów będzie odbywał się poprzez ważenie odebranych odpadów na
zalegalizowanej wadze Zamawiającego, zlokalizowanej w RZUOK w Machnaczu 41a, co zostanie potwierdzone
kwitem wagowym. Dokument ten będzie stanowić podstawę do określenia ilości odpadów odebranych przez
Wykonawcę oraz podstawę do rozliczenia.
9) Zamawiający będzie zobowiązany do wystawienia kart przekazania odpadów w elektronicznej bazie o
odpadach w której zostanie wskazany podmiot transportujący odpady oraz instalacja do której te odpady będą
przekazywane. Podmiot odbierający odpady będzie zobowiązany do każdorazowego potwierdzania ww. kart.
Karty będą wystawiane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U. 2021 poz.
779).
10) Odbiór odpadów odbywał się będzie sukcesywnie w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz.
od 7:00 do 20:00, po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów odbioru odpadów, w tym: terminu, godziny i
rodzaju pojazdów, przesłanym na adres e-mail Wykonawcy. Wykonawca będzie dokonywał odbioru odpadów z
zakładu nie później niż w terminie max do 4 dni roboczych (czas reakcji - kryterium oceny ofert) od przesłania
przedmiotowego zgłoszenia przez Zamawiającego.
11) Miejscem odbioru odpadów jest: RZUOK w Machnaczu 41a, gm. Brześć Kujawski (województwo kujawsko pomorskie).
12) W celu zapewnienia ciągłości odbioru odpadu będącego przedmiotem zamówienia, Wykonawca
zobowiązany jest do rozpoczęcia odbiorów odpadu maksymalnie w terminie do 5 dni roboczych liczonych od
daty obowiązywania umowy.
13) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia do 60% ilości odpadów, o której mowa w pkt. 2) powyżej.
W takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługuje prawo do dochodzenia:
- należności za nieodebraną ilość odpadu,
- odszkodowania za utracone korzyści.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, zgodnych
z przedmiotem zamówienia podstawowego w części I-VI.
Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe.
Zamówienie będzie realizowane zasadach umowy podstawowej. Wysokość zamówień podobnych wynosi do 50
% wartości zamówienia podstawowego.

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 06 04 – przefermentowane odpady z
beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych w pryzmie energetycznej
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
90512000 Usługi transportu odpadów

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu 41a, gm. Brześć Kujawski, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
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1) Usługa odbioru i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 06 04 – przefermentowane odpady z beztlenowego
rozkładu odpadów komunalnych w pryzmie energetycznej, wraz z usługą transportu odpadów z RZUOK w
Machnaczu, gm. Brześć Kujawski.
2) Łączna szacunkowa ilość odpadów o kodzie 19 06 04 przewidziana do odbioru, transportu i
zagospodarowania, w okresie od podpisania umowy do 31.12.2022 r., wynosi ok. 7 500 Mg.
3) Szacunkowa ilość odpadów przewidziana do odbioru, transportu i zagospodarowania w miesiącu wynosi ok.
625 Mg. Miesięczna szacunkowa ilość odpadów przewidziana do odbioru może ulec zmianie w zależności od
potrzeb Zamawiającego.
4) Zagospodarowanie odebranych odpadów o kodzie 19 06 04 musi odbywać się zgodnie z wymaganiami
określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t. j. Dz.U. 2021 poz. 779), w procesie odzysku
i/lub unieszkodliwiania w instalacji wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
5) W przypadku unieszkodliwiania odpadów poprzez składowanie podmiot zagospodarowujący musi posiadać
status instalacji komunalnej o której mowa w art. 35 ust. 6 ustawy o odpadach (znajdować się na liście
Marszałka Województwa o której mowa w art. 38b 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach).
6) Wykonawca w formularzu ofertowym zobowiązany jest do wskazania procesu odzysku lub unieszkodliwiania,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i/lub Załącznikiem Nr 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U.
2021 poz. 779), któremu będą poddawane odpady odbierane od Zamawiającego wraz ze wskazaniem
nazwy i adresu instalacji/zakładu, do którego będą kierowane odpady, z zastrzeżeniem, że w przypadku
zagospodarowania odpadu w procesie unieszkodliwiania odpad ten winien zostać przekazany do instalacji
komunalnej zgodnie z art. 38b ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.
7) Transport odpadów winien być realizowany zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (t. j. Dz.
U. z 2016 poz. 1742).
8) Każdorazowy odbiór odpadów będzie odbywał się poprzez ważenie odebranych odpadów na
zalegalizowanej wadze Zamawiającego, zlokalizowanej w RZUOK w Machnaczu 41a, co zostanie potwierdzone
kwitem wagowym. Dokument ten będzie stanowić podstawę do określenia ilości odpadów odebranych przez
Wykonawcę oraz podstawę do rozliczenia.
9) Zamawiający będzie zobowiązany do wystawienia kart przekazania odpadów w elektronicznej bazie o
odpadach w której zostanie wskazany podmiot transportujący odpady oraz instalacja do której te odpady będą
przekazywane. Podmiot odbierający odpady będzie zobowiązany do każdorazowego potwierdzania ww. kart.
Karty będą wystawiane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U. 2021 poz.
779).
10) Odbiór odpadów odbywał się będzie sukcesywnie w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz.
od 7:00 do 20:00, po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów odbioru odpadów, w tym: terminu, godziny i
rodzaju pojazdów, przesłanym na adres e-mail Wykonawcy. Wykonawca będzie dokonywał odbioru odpadów z
zakładu nie później niż w terminie max do 4 dni roboczych (czas reakcji - kryterium oceny ofert) od przesłania
przedmiotowego zgłoszenia przez Zamawiającego.
11) Miejsce odbioru odpadów jest: RZUOK w Machnaczu 41a, gm. Brześć Kujawski (województwo kujawsko pomorskie).
12) W celu zapewnienia ciągłości odbioru odpadu będącego przedmiotem zamówienia z RZUOK w Machnaczu
gm. Brześć Kujawski, Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia odbiorów odpadu maksymalnie w terminie
do 5 dni roboczych liczonych od daty obowiązywania umowy.
14) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia do 60% ilości odpadów, o której mowa w pkt. 2) powyżej.
W takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługuje prawo do dochodzenia:
- należności za nieodebraną ilość odpadu,
- odszkodowania za utracone korzyści.
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II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji / Waga: 10
Cena - Waga: 90

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień zgodnie z art.214 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp, zgodnych z
przedmiotem zamówienia podstawowego w części I-VI.
Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe.
Zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej. Wysokość zamówień podobnych wynosi do
50 % wartości zamówienia podstawowego.

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12 12 - odpady balastowe otrzymane z
przesiewania odpadów wydobytych pryzmy energetycznej
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
90512000 Usługi transportu odpadów

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu 41a, gm. Brześć Kujawski, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
1) Usługa odbioru i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i
przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, frakcja nadsitowa po odsianiu w
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sicie bębnowym, materiału wydobytego z pryzmy energetycznej, wraz z usługą transportu odpadów z RZUOK w
Machnaczu, gm. Brześć Kujawski.
2) Łączna szacunkowa ilość odpadów o kodzie 19 12 12 przewidziana do odbioru, transportu i
zagospodarowania, w okresie od podpisania umowy do 31.12.2022 r., wynosi ok. 7 000 Mg.
3) Szacunkowa ilość odpadów przewidziana do odbioru, transportu i zagospodarowania w miesiącu wynosi ok.
583 Mg. Miesięczna szacunkowa ilość odpadów przewidziana do odbioru może ulec zmianie w zależności od
potrzeb Zamawiającego.
4) Zagospodarowanie odebranych odpadów o kodzie 19 12 12 musi odbywać się zgodnie z wymaganiami
określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t. j. Dz.U. 2021 poz. 779), w procesie odzysku
i/lub unieszkodliwiania w instalacji wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
5) W przypadku unieszkodliwiania odpadów poprzez składowanie podmiot zagospodarowujący musi posiadać
status instalacji komunalnej o której mowa w art. 35 ust. 6 ustawy o odpadach (znajdować się na liście
Marszałka Województwa o której mowa w art. 38b 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach).
6) Wykonawca w formularzu ofertowym zobowiązany jest do wskazania procesu odzysku lub unieszkodliwiania,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i/lub Załącznikiem Nr 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U.
2021 poz. 779), któremu będą poddawane odpady odbierane od Zamawiającego wraz ze wskazaniem
nazwy i adresu instalacji/zakładu, do którego będą kierowane odpady, z zastrzeżeniem, że w przypadku
zagospodarowania odpadu w procesie
7) Transport odpadów winien być realizowany zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (t. j. Dz.
U. z 2016 poz. 1742).
8) Każdorazowy odbiór odpadów będzie odbywał się poprzez ważenie odebranych odpadów na
zalegalizowanej wadze Zamawiającego, zlokalizowanej w RZUOK w Machnaczu 41a, co zostanie potwierdzone
kwitem wagowym. Dokument ten będzie stanowić podstawę do określenia ilości odpadów odebranych przez
Wykonawcę oraz podstawę do rozliczenia.
9) Zamawiający będzie zobowiązany do wystawienia kart przekazania odpadów w elektronicznej bazie o
odpadach w której zostanie wskazany podmiot transportujący odpady oraz instalacja do której te odpady będą
przekazywane. Podmiot odbierający odpady będzie zobowiązany do każdorazowego potwierdzania ww. kart.
Karty będą wystawiane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U. 2021 poz.
779).
10) Odbiór odpadów odbywał się będzie sukcesywnie w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz.
od 7:00 do 20:00, po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów odbioru odpadów, w tym: terminu, godziny i
rodzaju pojazdów, przesłanym na adres e-mail Wykonawcy. Wykonawca będzie dokonywał odbioru odpadów z
zakładu nie później niż w terminie max do 4 dni roboczych (czas reakcji - kryterium oceny ofert) od przesłania
przedmiotowego zgłoszenia przez Zamawiającego.
11) Miejscem odbioru odpadów jest: RZUOK w Machnaczu 41a, gm. Brześć Kujawski (województwo kujawsko pomorskie).
12) W celu zapewnienia ciągłości odbioru odpadu będącego przedmiotem zamówienia z RZUOK w Machnaczu
gm. Brześć Kujawski, Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia odbiorów odpadu maksymalnie w terminie
do 5 dni roboczych liczonych od daty obowiązywania umowy.
13) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia do 60% ilości odpadów, o której mowa w pkt. 2) powyżej.
W takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługuje prawo do dochodzenia:
- należności za nieodebraną ilość odpadu,
- odszkodowania za utracone korzyści.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień zgodnie z art.214 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp, zgodnych z
przedmiotem zamówienia podstawowego w części I-VI.
Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe.
Zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej. Wysokość zamówień podobnych wynosi do
50 % wartości zamówienia podstawowego.

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12 12 - balast z rozdrobnienia odpadów
wielkogabarytowych
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
90512000 Usługi transportu odpadów

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu 41a, gm. Brześć Kujawski, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
1) Usługa odbioru i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje
i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 powstałych w wyniku
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rozdrobnienia odpadów wielkogabarytowych, wraz z usługą transportu odpadów z RZUOK w Machnaczu, gm.
Brześć Kujawski. Spełniają wymagania w zakresie składowania.
2) Łączna szacunkowa ilość odpadów o kodzie 19 12 12 przewidziana do odbioru, transportu i
zagospodarowania, w okresie od podpisania umowy do 31.12.2022 r., wynosi ok. 2 640 Mg.
3) Szacunkowa ilość odpadów przewidziana do odbioru, transportu i zagospodarowania w miesiącu wynosi ok.
220 Mg. Miesięczna szacunkowa ilość odpadów przewidziana do odbioru może ulec zmianie w zależności od
potrzeb Zamawiającego.
4) Zagospodarowanie odebranych odpadów o kodzie 19 12 12 musi odbywać się zgodnie z wymaganiami
określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t. j. Dz.U. 2021 poz. 779), w procesie odzysku
i/lub unieszkodliwiania w instalacji wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
5) W przypadku unieszkodliwiania odpadów poprzez składowanie podmiot zagospodarowujący musi posiadać
status instalacji komunalnej o której mowa w art. 35 ust. 6 ustawy o odpadach (znajdować się na liście
Marszałka Województwa o której mowa w art. 38b 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach).
6) Wykonawca w formularzu ofertowym zobowiązany jest do wskazania procesu odzysku lub unieszkodliwiania,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i/lub Załącznikiem Nr 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U.
2021 poz. 779), któremu będą poddawane odpady odbierane od Zamawiającego wraz ze wskazaniem
nazwy i adresu instalacji/zakładu, do którego będą kierowane odpady, z zastrzeżeniem, że w przypadku
zagospodarowania odpadu w procesie unieszkodliwiania odpad ten winien zostać przekazany do instalacji
komunalnej zgodnie z art. 38b ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.
7) Transport odpadów winien być realizowany zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (t. j. Dz.
U. z 2016 poz. 1742).
8) Każdorazowy odbiór odpadów będzie odbywał się poprzez ważenie odebranych odpadów na
zalegalizowanej wadze Zamawiającego, zlokalizowanej w RZUOK w Machnaczu 41a, co zostanie potwierdzone
kwitem wagowym. Dokument ten będzie stanowić podstawę do określenia ilości odpadów odebranych przez
Wykonawcę oraz podstawę do rozliczenia.
9) Zamawiający będzie zobowiązany do wystawienia kart przekazania odpadów w elektronicznej bazie o
odpadach w której zostanie wskazany podmiot transportujący odpady oraz instalacja do której te odpady będą
przekazywane. Podmiot odbierający odpady będzie zobowiązany do każdorazowego potwierdzania ww. kart.
Karty będą wystawiane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U. 2021 poz.
779).
10) Odbiór odpadów odbywał się będzie sukcesywnie w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz.
od 7:00 do 20:00, po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów odbioru odpadów, w tym: terminu, godziny i
rodzaju pojazdów, przesłanym na adres e-mail Wykonawcy. Wykonawca będzie dokonywał odbioru odpadów z
zakładu nie później niż w terminie max do 4 dni roboczych (czas reakcji - kryterium oceny ofert) od przesłania
przedmiotowego zgłoszenia przez Zamawiającego.
11) Miejscem odbioru odpadów jest: RZUOK w Machnaczu 41a, gm. Brześć Kujawski (województwo kujawsko pomorskie).
12) W celu zapewnienia ciągłości odbioru odpadu będącego przedmiotem zamówienia, Wykonawca
zobowiązany jest do rozpoczęcia odbiorów odpadu maksymalnie w terminie do 5 dni roboczych liczonych od
daty obowiązywania umowy.
13) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia do 60% ilości odpadów, o której mowa w pkt. 2) powyżej.
W takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługuje prawo do dochodzenia:
- należności za nieodebraną ilość odpadu,
- odszkodowania za utracone korzyści.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień zgodnie z art.214 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp, zgodnych z
przedmiotem zamówienia podstawowego w części I-VI.
Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe.
Zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej. Wysokość zamówień podobnych wynosi do
50 % wartości zamówienia podstawowego.

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:
Dla wszystkich części:
a) w zakresie transportu odpadu o danym kodzie, posiada numer rejestrowy BDO, potwierdzający aktualny wpis
do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U. 2021 poz. 779),
i/lub
b) w zakresie przetwarzania odpadów, w procesie odzysku i/lub unieszkodliwiania, wskazanym przez
Wykonawcę w formularzu ofertowym, posiada aktualne pozwolenie na przetwarzanie odpadów, potwierdzone
wpisem do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U. 2021 poz. 779).
c) W przypadku unieszkodliwiania odpadów poprzez składowanie podmiot zagospodarowujący musi posiadać
status instalacji komunalnej o której mowa w art. 35 ust. 6 ustawy o odpadach (znajdować się na liście
Marszałka Województwa o której mowa w art. 38b 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach).
Uwaga:
a) warunek określony w lit. a) powyżej, dotyczy Wykonawców, którzy świadczą usługę transportu odpadu o
danym kodzie. Powyższy wymóg nie dotyczy Wykonawców, którzy takiej usługi nie świadczą a posiadają lub
będą posiadać umowę z firmą, która taką usługę świadczy i posiada numer rejestrowy BDO, potwierdzający
aktualny wpis do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U. 2021 poz. 779),
b) warunek określony w lit. b) powyżej, dotyczy Wykonawców posiadających własny zakład (instalację) do
zagospodarowania odpadów, do którego będą przekazywane odpady będące przedmiotem zamówienia.
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Powyższy wymóg nie dotyczy Wykonawców, którzy nie posiadają własnego zakładu (instalacji) do
zagospodarowania odpadu a posiadają umowę z zakładem (instalacją) posiadającą aktualne pozwolenie na
zagospodarowanie odpadów, potwierdzone wpisem do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa, o
którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U. 2021 poz. 779).
c) warunek określony w literze c) dotyczy Wykonawców którzy będą prowadzić unieszkodliwianie poprzez
składowanie we własnym zakładzie/instalacji lub mają podpisaną umowę z zakładem w którym będzie
prowadzone składowanie odpadów a zakład ten musi mieć status instalacji komunalnej.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Dla części I-VI, Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min.
500.000,00 zł brutto.
Uwaga: W przypadku składania oferty na dwie i więcej części, warunek ubezpieczenia, zostanie spełniony jeżeli
Wykonawca wykaże się, że jest ubezpieczony na sumę gwarancyjną min. 1.000.000,00 zł brutto.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji zamówienia określone zostały w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

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: 28/12/2021
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
Oferta musi zachować ważność do: 25/03/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 28/12/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
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Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek, POLSKA
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest niejawne. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert
dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do
odszyfrowania.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi
którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 oraz w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5 i 7 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, zamawiający żąda od Wykonawcy następujących podmiotowych środków
dowodowych:
1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.
U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ;
2) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art.
108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 ustawy Pzp. sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed
jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.
1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których
mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na
celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
e) art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy Pzp.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
W związku z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający nie wymaga
złożenia wraz ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ). Zamawiający działając
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w trybie art. 139 ust. 2 ustawy Pzp będzie żądał złożenia tego oświadczenia wyłącznie od Wykonawcy, którego
oferta została najwyżej oceniona.
Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie wniesienie, przed
zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % maksymalnej wartości
nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (dotyczy wszystkich części postępowania).
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. 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.
2. 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).
3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 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.
Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawiera Dział IX Ustawy z dnia 11 września
2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1129).

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl/kio

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/11/2021
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