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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:413836-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Włocławek: Usługi związane z odpadami
2021/S 156-413836

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

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.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 12 12, dla 
RZUOK w Machnaczu gm. Brześć Kujawski, w podziale na cztery części
Numer referencyjny: BZ/ZP.05/28/04/21

II.1.2) Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o 
kodach 19 05 99 i 19 12 12 (pre RDF), 19 12 12 wytworzonych w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów 
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Komunalnych w Machnaczu 41a, gm. Brześć Kujawski, z możliwością składania ofert częściowych na 4 części 
(zadań):
1) Część I – Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12 12 (pre RDF).
2) Część II – Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 05 99.
3) Część III – Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12 12 - balast z rozdrobnienia 
odpadów wielkogabarytowych.
4) Część IV – Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12 12 - balast z frakcji 
nadsitowej.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 12 166 545.00 PLN

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

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 (pre RDF) - opakowania z tworzyw 
sztucznych, odpady pozostałe 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 31.12.2021 r., wynosi 800 Mg.
3) Szacunkowa ilość odpadów przewidziana do odbioru, transportu i zagospodarowania w miesiącu wynosi ok. 
133 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 (pre RDF) musi odbywać się zgodnie z 
wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t. j. Dz.U. 2020 poz. 797), w 
procesie odzysku i/lub unieszkodliwiania w instalacji komunalnej o której mowa w art. 38b ust. 1 ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 roku o odpadach, wskazanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
5) 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).
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. 
2020 poz. 797), 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 
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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) Odpady będą ładowane w kostkach (w sytuacji awarii prasy część transportu może być przekazywana 
w formie luzu). Załadunek odpadów leży po stronie Zamawiającego i będzie odbywał się za pomocą wózka 
widłowego.
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. 2020 poz. 
797).
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: Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych 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
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji / Waga: 10
Cena - Waga: 90

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
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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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 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 31.12.2021 r., wynosi 2000 Mg.
3)Szacunkowa ilość odpadów przewidziana do odbioru, transportu i zagospodarowania w miesiącu wynosi ok. 
333 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. 2020 poz. 797), w procesie odzysku 
i/lub unieszkodliwiania w instalacji komunalnej o której mowa w art. 38b ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 
roku o odpadach, wskazanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
5)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).
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. 
2020 poz. 797), 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)Odpady będą przekazywane luzem. Załadunek odpadów leży po stronie Zamawiającego i będzie odbywał się 
za pomocą ładowarki kołowej o pojemności łyżki powyżej 3 m3 i wysokości załadunku 4,30 m.
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 
będąprzekazywane. 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. 2020 
poz. 797).
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: Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu 41a, gm. 
Brześć Kujawski (woj. kuj-pom).
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.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji / Waga: 10
Cena - Waga: 90

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: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

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 
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 31.12.2021 r., wynosi 1000 Mg.
3) Szacunkowa ilość odpadów przewidziana do odbioru, transportu i zagospodarowania w miesiącu wynosi ok. 
166 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. 2020 poz. 797), w procesie odzysku 
i/lub unieszkodliwiania w instalacji komunalnej o której mowa w art. 38b ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 
roku o odpadach, wskazanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
5) 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).
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. 
2020 poz. 797), 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 
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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) Odpady będą przekazywane luzem. Załadunek odpadów leży po stronie Zamawiającego i będzie odbywał się 
za pomocą ładowarki kołowej o pojemności łyżki powyżej 3 m3 i wysokości załadunku 4,30 m.
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. 2020 poz. 
797).
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 (woj. kuj - pom).
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
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji / Waga: 10
Cena - Waga: 90

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: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

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 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> 
80 mm, 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 31.12.2021 r., wynosi 9 500 Mg.
3) Szacunkowa ilość odpadów przewidziana do odbioru, transportu i zagospodarowania w miesiącu wynosi ok. 
1 580 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. 2020 poz. 797), w procesie odzysku 
i/lub unieszkodliwiania w instalacji komunalnej o której mowa w art. 38b ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 
roku o odpadach, wskazanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
5) 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).
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. 
2020 poz. 797), 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) Odpady będą przekazywane luzem. Załadunek odpadów leży po stronie Zamawiającego i będzie odbywał się 
za pomocą ładowarki kołowej o pojemności łyżki powyżej 3 m3 i wysokości załadunku 4,30 m.
8) Każdorazowy odbiór odpadów będzie odbywał się poprzez ważenie odebranych odpadów na 
zalegalizowanej wadze Zamawiającego, zlokalizowanej w RZUOK w Machnaczu 41a, co zostanie 
potwierdzonekwitem 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. 2020 poz. 
797).
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 (woj. kuj - pom).
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.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji / Waga: 10
Cena - Waga: 90

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 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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 091-236006

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 1

Nazwa:
Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12 12 (pre RDF).

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
12/07/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
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Oficjalna nazwa: PREZERO SERVICE CENTRUM, ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno
Krajowy numer identyfikacyjny: 7750000516
Adres pocztowy: ul. Łąkoszyńska 127
Miejscowość: Kutno
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Kod pocztowy: 99-300
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 412 000.00 PLN
Najtańsza oferta: 390 528.00 PLN / Najdroższa oferta: 557 280.00 PLN brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Procentowa część: 10 %
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
Transport.

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 2

Nazwa:
Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 05 99

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 3

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

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
12/07/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
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Oficjalna nazwa: GREEN PETROL Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5621804654
Adres pocztowy: ul. Jasna 1/307
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Kod pocztowy: 00-113
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 594 500.00 PLN
Najtańsza oferta: 572 400.00 PLN / Najdroższa oferta: 696 600.00 PLN brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 4

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

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
23/07/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: BEST POLYMERS GROUP SA
Krajowy numer identyfikacyjny: 5223150621
Adres pocztowy: ul. Gościnna 7/21
Miejscowość: Blizne Łaszczyńskiego
Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Kod pocztowy: 05-082
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 7752568066
Adres pocztowy: ul. Paderewskiego 3
Miejscowość: Krośniewice
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Kod pocztowy: 99-340
Państwo: Polska
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Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 6 331 750.00 PLN
Najtańsza oferta: 4 914 540.00 PLN / Najdroższa oferta: 5 692 248.00 PLN brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

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. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).

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:
09/08/2021
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