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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:415687-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Nowa Wieś Lęborska: Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
2019/S 170-415687
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Zakład Zagospodarowania Odpadów Czysta Błękitna Kraina Sp. z o.o.
Czarnówko 34
Nowa Wieś Lęborska
84-351
Polska
Osoba do kontaktów: Zakład Zagospodarowania Odpadów Czysta Błękitna Kraina Sp. z o.o.
Tel.: +48 598624388
E-mail: biuro@zzo-czarnowko.pl
Kod NUTS: PL636
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zzo-czarnowko.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.zzo-czarnowko.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: zakład zagospodarowania odpadów - spółka gmin

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zagospodarowanie odpadów

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z grupy 1912 w 2020r
Numer referencyjny: ZPII/6/2019

II.1.2)

Główny kod CPV
90513000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Usługi
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie, w procesie odzysku lub recyklingu,
Komponentów do produkcji RDF
— 191212 (odpady z grupy 19
12), pochodzących ze strumienia
Odpadów komunalnych wydzielonych
Na linii segregacji odpadów.
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 w kostki o przybliżonych wymiarach ok. 80cm x 110cm x
150cm, które wiązane będą drutem stalowym.
Przewidywana do zagospodarowania ilość komponentów do produkcji RDF w okresie od dnia zawarcia
Umowy do dnia 31.12.2020r. będzie wynosiła około 12000 Mg. Zamówienie podzielone jest na 2 części po
6000Mg każda. Zastrzega się prawo do zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 4 200 000.00 PLN

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:
I. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z grupy 1912 w 2020r w ilości 6000Mg
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90513000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Czarnówko 34, Nowa Wieś Lęborska

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia
Jest odbiór, transport i
Zagospodarowanie, w procesie
Odzysku lub recyklingu,
Komponentów do produkcji RDF
— 191212 (odpady z grupy 19
12), pochodzących ze strumienia
Odpadów komunalnych wydzielonych
Na linii segregacji odpadów Zakładu
Zagospodarowania Odpadów
"Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o. o.
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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 w kostki o przybliżonych wymiarach ok. 80cm x 110cm x
150cm, które wiązane będą drutem stalowym.
Przewidywana do zagospodarowania ilość komponentów do produkcji RDF w okresie od dnia zawarcia
Umowy do dnia 31.12.2020r. będzie wynosiła około 6000 Mg.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 100 000.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
II. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z grupy 1912 w 2020r w ilości 6000Mg
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90513000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Czarnówko 34, Nowa Wieś Lęborska

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia
Jest odbiór, transport i
Zagospodarowanie, w procesie
Odzysku lub recyklingu,
Komponentów do produkcji RDF
— 191212 (odpady z grupy 19
12), pochodzących ze strumienia
Odpadów komunalnych wydzielonych
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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 w kostki o przybliżonych wymiarach ok. 80cm x 110cm x
150cm, które wiązane będą drutem stalowym.
Przewidywana do zagospodarowania ilość komponentów do produkcji RDF w okresie od dnia zawarcia
Umowy do dnia 31.12.2020r. będzie wynosiła około 6000 Mg.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 100 000.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
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

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:
A) Zezwolenie na transport odpadów z grupy 19 12 oraz
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)
Lub
C) w przypadku zbierającego i transportującego: umowę z przetwarzającym odpady lub zagospodarowującym
Odpady objęte zamówieniem

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
A) Posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku
Inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
Ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
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Prowadzonej działalności gospodarczej na sumę
Nie mniejszą niż 1 000 000PLN oraz potwierdzenie
Opłacenia składki ubezpieczeniowej jeżeli nie widnieje
Taki zapis na polisie.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
A) posiadanie jednostki
Transportowej, która spełnia
Określone przez Zamawiającego
Wymogi tzn. dysponuje urządzeniami
Hakowymi i kontenerami na
Wymianę, ciągnik z naczepą z
Ruchomą podłogą; pojazdy spełniają
Normę emisji spalin min. EURO 5,
Oraz posiadać trwałe zabezpieczenia
Uniemożliwiające zwiewanie lub
Wysypywanie się odpadów podczas
Transportu.

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: 11/10/2019
Czas lokalny: 11:45

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)
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Warunki otwarcia ofert
Data: 11/10/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Czarnówko 34, Nowa Wieś Lęborska

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:
Październik - listopad 2020
VI.2)

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

VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://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:
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. w terminie
10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia –
jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/
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Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/08/2019
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