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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:376088-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Nowa Wieś Lęborska: Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
2015/S 207-376088

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zakład Zagospodarowania Odpadów Czysta Błękitna Kraina Sp. z o.o.
Czarnówko 34
Punkt kontaktowy: Zakład Zagospodarowania Odpadów Czysta Błękitna Kraina Sp. z o.o.
Osoba do kontaktów: Małgorzata Janczak
84-351 Nowa Wieś Lęborska
POLSKA
Tel.:  +48 598624388
E-mail: psipo.czarnowko@gmail.com
Faks:  +48 598612142
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.zzo-czarnowko.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: zakład zagospodarowania odpadów – spółka gmin

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: zagospodarowanie odpadów

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z grupy 1912 i 1905.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kod NUTS 

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:376088-2015:TEXT:PL:HTML
mailto:psipo.czarnowko@gmail.com
http://www.zzo-czarnowko.pl
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Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie, w procesie odzysku lub recyklingu,
komponentów do produkcji RDF – 191212 (odpady z grupy 19 12), oraz odpadów 190503, pochodzących ze
strumienia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wydzielonych na linii segregacji odpadów
Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o. o.
Komponenty do produkcji RDF z grupy 19 12, wysegregowane będą ze strumienia odpadów komunalnych.
Komponent do produkcji paliwa alternatywnego będzie wydzielany z frakcji >80mm przy pomocy separatora
powietrznego frakcji lekkiej.
Komponenty do produkcji RDF będą przygotowywane przez Zamawiającego do odbioru w postaci sprasowanej
lub luzem bez prasowania. Komponent prasowany będzie w kostki o wymiarach o wymiarach ok. 80cm x 100cm
x 110cm, które wiązane będą drutem stalowym.
Odpad o kodzie 190503 będzie produkowany z frakcji odpadów komunalnych poniżej 80 mm. Odpady te nie
będą prasowane i belowane w kostki.
Przewidywana do zagospodarowania ilość komponentów do produkcji RDF w okresie od dnia zawarcia umowy
do dnia 31.12.2016 r. będzie wynosiła do 20 000 Mg, a także odpowiednio: odpadów 190503 do 10000 Mg.
Ilości zostały określone na potrzeby wykonania oszacowania wartości zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości odbieranych odpadów bez prawa
do dochodzenia roszczeń. Rzeczywista ilość odpadów przewidzianych do odbioru wynikała będzie z bieżących
potrzeb Zamawiającego.
Ilość dobowa odbioru odpadów od 25t miesięcznie.
Odbiór odpadów odbywał się będzie z terenu Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina”
Sp. z o.o. w Czarnówku, 84-351 Nowa Wieś Lęborska, Czarnówko 34 transportem własnym Wykonawcy.
Wykonawca powinien dysponować własnym załadunkiem.
Wymagania dotyczące środków transportowych:
— odbiór urządzeniami hakowymi w kontenerach na wymianę,
— pojazdy o normie emisji spalin min. EURO 5.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na teren w/w obiektu Zamawiającego, we własnym zakresie i na
swój koszt, kontenerów do zbierania odpadów.
Załadunek odpadów leży po stronie Wykonawcy.
Wykonawca nie musi dysponować własną instalacją, ma przekazywać odpady na instalacje posiadające
stosowne decyzje administracyjne.
Odbiór odpadów 191212 i 190503 odbywał się będzie w dni robocze w godz. od 7:00 do 15:00.
Ważenie odbieranych przez Wykonawcę odpadów będzie się odbywało na wagach Zamawiającego,
zlokalizowanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o. w Czarnówku,
84-351 Nowa Wieś Lęborska, Czarnówko 34 i będzie potwierdzane kwitem wagowym.
Każdy transport odbieranych przez Wykonawcę odpadów będzie ewidencjonowany w systemie wagowym
Zamawiającego.
Po zakończeniu każdego miesiąca Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy bilans ważeń pochodzący
z programu komputerowego obsługującego system wagowy w Z.Z.O. „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o. w
Czarnówku.
Na podstawie bilansu ważeń Zamawiający będzie wystawiał Karty Przekazania Odpadów w 3 egzemplarzach –
1 egzemplarz dla Zamawiającego i 2 egzemplarze dla Wykonawcy.
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Wykonawca zobowiązany jest co pół roku przekazywać Zamawiającemu pisemne potwierdzenie o poddaniu
odebranych odpadów procesowi odzysku lub recyklingu.
Wymagania Zamawiającego:
1. Oferowany sposób zagospodarowania komponentów do produkcji RDF musi być zgodny z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami prawa oraz procesami odzysku wyszczególnionymi w załączniku nr 5 do ustawy z dnia
27.4.2001 roku o odpadach (Dz.U. z dnia 20.6.2001 r. nr 62 poz. 628 ze zm.)
2. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności objętych niniejszym zamówieniem,
wydane przez odpowiednie organy w formie decyzji administracyjnych, tj.:
a) Zezwolenie na transport odpadów z grupy 19 12 i grupy 19 05
b) Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub recyklingu
c) W przypadku zbierającego i transportującego: umowę z przetwarzającym odpady lub zagospodarowującym
odpady objęte zamówieniem.
3. Wymienione w punkcie 2 decyzje administracyjne stanowić będą załączniki do oferty Wykonawcy.
4. Wykonawca musi wskazać w ofercie instalację lub instalacje, w której odebrane odpady będą poddawane
procesowi odzysku lub recyklingu.
5. Przepustowość instalacji Wykonawcy powinna wynosić nie mniej niż 20 000 Mg/rok.
6. Wykonawca musi przedstawić w ofercie sposób realizacji zamówienia.
Wszelkie koszty, w tym związane z dojazdem i przyjazdem na miejsce realizacji umowy oraz koszty materiałów
potrzebnych do realizacji zadania ponosi we własnym zakresie Wykonawca, bez praw ich zwrotu od
Zamawiającego.
2. Przed złożeniem oferty i ustaleniem wartości dostaw zaleca się przeanalizowanie opisu przedmiotu
zamówienia.
Wykonawca dokona dokładnego rozpoznania, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie
mogą wpłynąć na wykonanie zamówienia.
3. Wartość zamówienia winna uwzględniać wszystkie punkty opisu przedmiotu zamówienia
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90513000, 90514000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2016. Zakończenie 31.12.2016

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10 000 PLN (słownie:
dziesięć tysięcy zł 00/100), przed upływem terminu składania ofert na cały okres związania ofertą.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień
publicznych
3. 3.1. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BANK
PKO BP 96 1440 1101 0000 0000 1649 5867 z dopiskiem: „Zagospodarowanie komponentów do produkcji
RDF”.
3. 3.2. W razie wniesienia wadium w pieniądzu, wpłata na konto powinna być wniesiona z takim
wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Zamawiającego najpóźniej w dniu
10.12.2015 r. do godziny 14:00, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony
4. Wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji wnosi się w oryginale dołączając do przygotowanej
oferty w osobnej, odpowiednio opisanej kopercie a kopię gwarancji należy włączyć do oferty.
5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
5.1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących
po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,
pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt.
5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej
5.2. wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy.
6. Zamawiający zwróci wadium:
6.1. wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu
postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem
art. 46 ust. 4a ustawy Pzp
6.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, ustawy Pzp niezwłocznie po zawarciu
umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy
6.3. niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert
7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę
8. W przypadku wniesienia odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy, Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa
wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia
nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie
wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę
wybrano jako najkorzystniejszą
9. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu
terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust.
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3 ustawy, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. Art. 46 ust. 3 ustawy stanowi, że
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. W tym przypadku Wykonawca wnosi wadium w
terminie określonym przez zamawiającego.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: A) Zezwolenie na transport
odpadów z grupy 19 12 i 19 05.
B) Zezwolenie na odzysk lub recykling odpadów w ilościach, kodzie i na rzecz Zamawiającego zgodnych
z SIWZ lub gwarancję odbioru odpadów do odzysku lub recyklingu w formie umowy (promesy lub
porozumienia)
C) w przypadku zbierającego i transportującego: umowę z przetwarzającym odpady lub zagospodarowującym
odpady objęte zamówieniem.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: A) Posiadanie opłaconej polisy, a
w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą niż 1 000 000 PLN oraz
potwierdzenie opłacenia składki ubezpieczeniowej jeżeli nie widnieje taki zapis na polisie.
Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie złożonego dokumentu oraz treści złożonego oświadczenia –
Załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena dokonana zostanie wg formuły spełnia – nie spełnia.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
A) posiadanie jednostki transportowej, która spełnia określone przez Zamawiającego wymogi tzn. dysponuje
urządzeniami hakowymi i kontenerami na wymianę, pojazdy spełniają normę emisji spalin min. EURO 5,
oraz posiadać trwałe zabezpieczenia uniemożliwiające zwiewanie lub wysypywanie się odpadów podczas
transportu.
Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie treści złożonego oświadczenia – Załącznik nr 2 oraz
załącznika nr 6 do SIWZ – wykazu urządzeń technicznych. Ocena dokonana zostanie wg formuły spełnia – nie
spełnia.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta
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IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 90
2. Okres czasu przyjęcia zlecenia do realizacji. Waga 10

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP II / 02 /2015

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
11.12.2015 - 12:15

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 30 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 11.12.2015 - 12:30
Miejscowość:
Czarnówko 34, Nowa Wies Lęborska
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: Październik – listopad 2016.

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza

VI.4.2) Składanie odwołań

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21.10.2015


