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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:143786-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Włocławek: Usługi związane z odpadami
2020/S 060-143786
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
Kod pocztowy: 87-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Wydra
E-mail: katarzynawydra@saniko.com.pl
Tel.: +48 544123866
Faks: +48 544121804
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.saniko.com.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

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: http://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 dla RZUOK w Machnaczu gm.
Brześć Kujawski
Numer referencyjny: BZ/ZP.05/20/03/20

II.1.2)

Główny kod CPV
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90500000
II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadu o kodzie
19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty), tj. balast z frakcji nadsitowej > 80 mm,
pochodzący z mechanicznej obróbki zmieszanych odpadów komunalnych, wytworzony w RZUOK w Machnaczu
gm. Brześć Kujawski.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

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
90512000

II.2.3)

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

II.2.4)

Opis zamówienia:
1) przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadu o kodzie
19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty), tj. balast z frakcji nadsitowej > 80 mm,
pochodzący z mechanicznej obróbki zmieszanych odpadów komunalnych, wytworzony w Regionalnym
Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu, gm. Brześć Kujawski (zwany dalej „RZUOK w
Machnaczu”);
2) szacunkowa ilość odpadów przewidziana do odbioru, transportu i zagospodarowania, w miesiącu wynosi 1
000 Mg;
3) łączna szacunkowa ilość odpadów przewidziana do odbioru, transportu i zagospodarowania, w okresie
trwania umowy wynosi 12 000 Mg;
4) zagospodarowanie odebranych odpadów o kodzie 19 12 12 musi odbywać się zgodnie z wymaganiami
określonymi w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701), w procesie odzysku
i/lub unieszkodliwiania, wskazanym przez wykonawcę, w formularzu ofertowym;
5) 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. z 2019 r.
poz. 701), któremu będą poddawane odpady odbierane od zamawiającego wraz ze wskazaniem nazwy i adresu
instalacji/zakładu, do którego będą kierowane odpady;
6) odpady będą przekazywane luzem. Załadunek odpadów leży po stronie zamawiającego i będzie odbywał
3

się za pomocą koparki z łyżką o pojemności 1,1 m , z wydajnością ok. 500 kg/min. i zdolnością załadunku do
wysokości 6 m;
7) każdorazowy odbiór odpadów będzie odbywał się poprzez ważenie odebranych odpadów na zalegalizowanej
wadze zamawiającego, zlokalizowanej w RZUOK w Machnaczu 41a, co zostanie potwierdzone kwitem
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wagowym. Dokument ten będzie stanowić podstawę do określenia ilości odpadów odebranych przez
wykonawcę;
8) odbiór odpadów odbywał się będzie sukcesywnie w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. od
7.00 do 20.00, po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu szczegółów odbioru odpadów, w tym: terminu,
godziny i rodzaju pojazdów, przesłane e-mailem lub faksem. Wykonawca będzie dokonywał odbioru odpadów z
zakładu nie później niż w terminie maks. do 4 dni roboczych (czas reakcji – kryterium oceny ofert) od przesłania
przedmiotowego zgłoszenia przez zamawiającego;
9) miejsce odbioru odpadów jest: Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu 41a, gm.
Brześć Kujawski (województwo kujawsko-pomorskie);
10) zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości odpadów, o którym mowa w pkt 3 powyżej, w takiej
sytuacji wykonawcy nie przysługuje prawo do dochodzenia:
— należności za nieodebraną ilość odpadu,
— odszkodowania za utracone korzyści;
11) zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga, aby osoby wykonujące czynności w
zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1* Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, zostały zatrudnione przez
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni ww.
osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego
okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
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
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
Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie w miarę potrzeb zamawiającego, w okresie 12 miesięcy od daty
podpisania umowy lub do momentu odbioru i zagospodarowania odpadów w ilości określonej w SIWZ.

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:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
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a) w zakresie transportu odpadu o kodzie 19 12 12, 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. z 2019 r. poz. 701); i/lub
b) w zakresie przetwarzania odpadów o kodzie 19 12 12, w procesie odzysku 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. z 2019 r. poz. 701).
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. z 2019 r. poz. 701);
b) warunek określony w lit. b) powyżej, dotyczy wykonawców posiadających własny zakład (instalację) do
zagospodarowania odpadów, do którego będą przekazywane odpady będące przedmiotem zamówienia.
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. z 2019 r. poz. 701).
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 800 000,00 PLN.

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:
Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia określone zostały w projekcie umowy, która stanowi
załącznik nr 3 do SIWZ.

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
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IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/04/2020
Czas lokalny: 11:00

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: 27/04/2020
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek, sekretariat,
POLSKA.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest
poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

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:
Marzec 2021 r.
VI.2)

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

VI.3)

Informacje dodatkowe:
I. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8
uPzp.
Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu zamawiający
żąda przedłożenia oświadczenia w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.
(Zamawiający wskazuje, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV JEDZ i nie
musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ).
Dodatkowo na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
zamawiający żąda dokumentów i oświadczeń wskazanych w wykazie dokumentów określonym w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia dostępnej pod adresem (http://www.bip.saniko.com.pl/k/zamowieniapubliczne/).
II. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego pod adresem:
(http://www.bip.saniko.com.pl/k/zamowienia-publiczne/), informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy,
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 15 000
PLN. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
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1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Szczegółowe wymagania dotyczące wadium znajdują się w SIWZ pod adresem (http://www.bip.saniko.com.pl/k/
zamowienia-publiczne/).
IV. W niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana procedura, o której mowa w art. 24aa uPzp.
V. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian do zawartej umowy w sprawie zamówienia
publicznego, w sposób i na warunkach określonych w SIWZ pod adresem (http://www.bip.saniko.com.pl/k/
zamowienia-publiczne/).
VI. Do oferty należy dołączyć:
— formularz ofertowy,
— JEDZ wykonawcy / i jeżeli dotyczy podmiotu trzeciego,
— pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania wykonawcy (jeśli dotyczy),
— zobowiązania podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy),
— dokumentu wniesienia wadium.
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://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołania wnosi się: (...) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie
drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w
terminie (...) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 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.
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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://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/03/2020

25/03/2020
S60
https://ted.europa.eu/
TED
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