
LANGUAGE: PL
CATEGORY: ORIG
FORM: F02
VERSION: R2.0.9.S02
SENDER: ENOTICES
CUSTOMER: aneta1982
NO_DOC_EXT: 2018-104038
SOFTWARE VERSION: 9.6.5
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE: /
E-mail: biuro@zuokspytkowo.pl
NOTIFICATION TECHNICAL: YES
NOTIFICATION PUBLICATION: YES



1 / 5

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.
Spytkowo 69
Giżycko
11-500
Polska
Tel.:  +48 875555413
E-mail: biuro@zuokspytkowo.pl 
Kod NUTS: PL62
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zuokspytkowo.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.zuokspytkowo.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Zakład Unieszkodlwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.
Giżycko
Spytkowo 69
11-500
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Kłoczko
E-mail: biuro@zuokspytkowo.pl 
Kod NUTS: PL62
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zuokspytkowo.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

II.1.1) Nazwa:
usługa odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób ciągły odpadów o kodzie 19 12 12 w ilości 2 600 Mg
poprzez poddanie ich odzyskowi R1
Numer referencyjny: 2721/3/2018

mailto:biuro@zuokspytkowo.pl
http://www.zuokspytkowo.pl
www.zuokspytkowo.pl
mailto:biuro@zuokspytkowo.pl
www.zuokspytkowo.pl
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II.1.2) Główny kod CPV
90533000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób ciągły odpadów o kodzie
19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż
wymienione w 19 12 11 - frakcja nadsitowa powyżej 80 mm w ilości 2 600 Mg poprzez poddanie ich odzyskowi
R1 - wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii.
Wartość wszystkich zamówień na usługę odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób ciągły odpadów
o kodzie 19 12 12 przekracza kwoty określone w art. 11 ust. 8 u.p.z.p. w związku z tym to zamówienie jest
udzielane w trybie przetargu nieograniczonego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części II SIWZ.

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
90513300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób ciągły odpadów o kodzie
19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż
wymienione w 19 12 11 - frakcja nadsitowa powyżej 80 mm w ilości 2 600 Mg poprzez poddanie ich odzyskowi
R1 - wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części II SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 6.000,00 zł
2) Wadium należy wnieść do dnia 23.08.2018 roku do godz. 10:00 przelewem bankowym na konto:
BGK Nr 63 1130 1189 0025 0128 9720 0003
z dopiskiem; Wadium- Znak sprawy 2721/3/2018 oraz podanie numeru NIP Wykonawcy.
Więcej informacji: część I 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:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada:
- Aktualne na dzień składania ofert i w trakcie realizacji umowy decyzje administracyjne w zakresie
gospodarowania odbieranym rodzajem odpadu, tzn.: pozwolenie zintegrowane w zakresie termicznego
przekształcenia odpadów w procesie R1 odbieranego rodzaju odpadu, lub innego pozwolenia zgodnie z
wymaganiami przepisów prawa lub umowę z podmiotem prowadzącym termiczne przekształcanie odpadów w
procesie R1
- Aktualne na dzień składania ofert i w trakcie realizacji umowy, decyzje na transport odbieranych odpadów,
zgodnie z wymaganymi przepisami prawa w tym zakresie lub umowę z podmiotem posiadającym pozwolenie na
transport odpadów.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw do wykluczenia.
a/ Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.
Elektroniczny wzór dokumentu JEDZ stanowi załącznik nr 2 do przedmiotowej procedury przetargowej -
znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego.
UWAGA: Warunkiem niezbędnym do podpisania umowy z Zamawiającym na wykonanie przedmiotu niniejszego
zamówienia (publicznego) jest okazanie przed jej podpisaniem, oryginału lub uwierzytelnionej kopii pozwolenie
zintegrowane w zakresie termicznego przekształcenia odpadów w procesie R1 odbieranego rodzaju odpadu,
lub innego pozwolenia zgodnie z wymaganiami przepisów prawa lub umowę z podmiotem prowadzącym
termiczne przekształcanie odpadów w procesie R1 oraz umowy z podmiotem posiadającym pozwolenie na
transport odpadów, w sytuacji gdy takich decyzji czy pozwoleń nie posiada Wykonawca. Odmowa okazania
przedmiotowej umowy z podwykonawcą będzie traktowana jako odmowa podpisania umowy z Zamawiającym i
rodziła po stronie Wykonawcy odpowiedzialność prawną w zakresie określonym stosownymi przepisami prawa.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany
jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży
oświadczenie (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ) w formie JEDZ (jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony względem Wykonawcy który wykaże, że w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
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jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie usługi polegające na odbiorze i dalszym
zagospodarowaniu odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączy dowody określające
czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego w/w usługi były wykonywane lub
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku usług nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw do wykluczenia.
a/ Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.
Elektroniczny wzór dokumentu JEDZ stanowi załącznik nr 2 do przedmiotowej procedury przetargowej -
znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego.
Zamawiający korzystając z przysługującego mu w myśl dyspozycji z art. 24aa u.p.z.p. uprawnienia
najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności wskazujące, że nie podlega on wykluczeniu z
postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz usług według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ wraz z załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

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: 23/08/2018
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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: 21/10/2018

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 23/08/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Spytkowo 69, w budynku administracji, sala konferencyjna, pok. Nr A11.

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:
Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się w SIWZ dostępnej na stronie internetowej
Zamawiającego: www.zuokspytkowo.pl

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określone w
Dziale VI u.p.z.p.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/07/2018

www.zuokspytkowo.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

