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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3222-2023:TEXT:PL:HTML

Polska-Spytkowo: Usługi gospodarki odpadami
2023/S 002-003222

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH SPYTKOWO SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 280470190
Adres pocztowy: 69
Miejscowość: Spytkowo
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Kod pocztowy: 11-500
Państwo: Polska
E-mail: j.kloczko@zuokspytkowo.pl 
Tel.:  +48 5555413
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zuokspytkowo.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-afb5ac7c-876c-11ed-b4ea-f64d350121d2
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-afb5ac7c-876c-11ed-b4ea-
f64d350121d2

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 odpadów

Numer referencyjny: 2727/3/2022

II.1.2) Główny kod CPV
90533000 Usługi gospodarki odpadami

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części II SWZ.

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 i dalszego zagospodarowania odpadów

Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000 Usługi transportu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 16 01 03 – 
Zużyte opony (opony rolnicze, ciężarowe, przemysłowe, przemysłowe z domieszką kauczuku, opony pocięte, 
opony rowerowe i dętki) w ilości do 40 Mg poprzez ich odzysk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
przedstawiony został w Części II SWZ.

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.2.13) 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 i dalszego zagospodarowania odpadów

Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000 Usługi transportu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodach: 17 03 80 
– Odpadowa papa w ilości do 130 Mg; 17 06 04 – Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 
17 06 03 (wełna mine-ralna, styropian czysty i zabrudzony) w ilości do 110 Mg; poprzez ich odzysk i/lub 
unieszkodliwienie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części II SWZ.

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.2.13) 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 i dalszego zagospodarowania odpadów

Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000 Usługi transportu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodach: 16 02 13* 
– zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 
(świetlówki) w ilości do 0,50 Mg; 16 02 16 – Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 
02 15 (tonery) w ilości do 0,50 Mg; 20 01 19* - Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności w ilości do 0,50 Mg; 
20 01 28 – Farby tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 w ilości do 
25 Mg; poprzez ich odzysk i/lub unieszkodliwienie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony 
został w Części II SWZ.

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
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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.2.13) 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 i dalszego zagospodarowania odpadów

Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000 Usługi transportu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 20 01 32 - 
Leki inne niż wymienione w 20 01 31 w ilości do 3 Mg poprzez ich odzysk w procesie R1. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części II SWZ.

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.2.13) 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 i dalszego zagospodarowania odpadów

Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000 Usługi transportu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 20 01 35* 
- Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 
niebezpieczne składniki w ilości do 30 Mg poprzez ich odzysk i/lub unieszkodliwienie. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części II SWZ.

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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach 
określonych w pkt 11 SWZ oraz spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: a) dotyczące uprawnień 
do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada uprawnienia do transportu 
odpadów objętych przedmiotem zamówienia w części, na którą składa ofertę, w szczególności: Część 1: 
- wpis do rejestru BDO prowadzonego przez marszałka województwa na transport odbieranych odpadów, 
zgodnie z wymaganymi przepisami prawa w tym zakresie Część 2: - wpis do rejestru BDO prowadzonego 
przez marszałka województwa na transport odbieranych odpadów, zgodnie z wymaganymi przepisami 
prawa w tym zakresie Część 3: - wpis do rejestru BDO prowadzonego przez marszałka województwa na 
transport odbieranych odpadów, zgodnie z wymaganymi przepisami prawa w tym zakresie Część 4: - wpis 
do rejestru BDO prowadzonego przez marszałka województwa na transport odbieranych odpadów, zgodnie 
z wymaganymi przepisami prawa w tym zakresie Cześć 5: - wpis do rejestru BDO prowadzonego przez 
marszałka województwa na transport odbieranych odpadów, zgodnie z wymaganymi przepisami prawa w tym 
zakresie

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
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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: 03/02/2023
Czas lokalny: 08:00

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: 03/05/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 03/02/2023
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:
Platforma e-Zamówienia
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

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:
listopad 2023 r.

VI.3) Informacje dodatkowe:
W postępowaniu komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-
Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy 
e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-
mail:biuro@zuokspytkowo.pl  (nie dotyczy składania ofert). Więcej informacji znajduje się w pkt 17 SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

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 IX u.p.z.p.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/12/2022
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