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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:645612-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Siedlce: Usuwanie i obróbka odpadów
2021/S 245-645612
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Błonie 3
Miejscowość: Siedlce
Kod NUTS: PL925 Siedlecki
Kod pocztowy: 08-110
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Goś - Pszczółkowska
E-mail: info@zuo.siedlce.pl
Tel.: +48 256332522
Faks: +48 256332526
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zuo.siedlce.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Sp. z o.o.

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: 38.11.Z

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

Nazwa:
Usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie ex19 05 99 – inne niewymienione odpady
(stabilizat) pochodzących z Instalacji MBP Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o, Zakład w Woli Suc

II.1.2)

Główny kod CPV
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i zagospodarowania poprzez składowanie (D5)
odpadu o kodzie ex19 05 99 - inne niewymienione odpady (stabilizat) wytwarzanego 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) w instalacji MBP Zakładu
Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.
Szacunkowa ilość odpadu przewidziana do zagospodarowania: ok. 12.000 Mg. (do 1000 Mg/miesiąc).
Minimalną ilość odpadu przeznaczonego do przekazania ustala się na 8000 Mg.
Rzeczywista ilość przekazanego do zagospodarowania odpadu wg zapotrzebowania Zamawiającego.
Wykonawca nie może dochodzić żadnych roszczeń z tytułu zmniejszenia ilości odebranych odpadów.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925 Siedlecki

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i zagospodarowania poprzez składowanie
(D5) odpadu o kodzie ex19 05 99 - inne niewymienione odpady (stabilizat) wytwarzanego 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) w instalacji MBP Zakładu
Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.
Szacunkowa ilość odpadu przewidziana do zagospodarowania: ok. 12.000 Mg. (do 1000 Mg/miesiąc).
Minimalną ilość odpadu przeznaczonego do przekazania ustala się na 8000 Mg.
Rzeczywista ilość przekazanego do zagospodarowania odpadu wg zapotrzebowania Zamawiającego.
Wykonawca nie może dochodzić żadnych roszczeń z tytułu zmniejszenia ilości odebranych odpadów.
Odpady będą przygotowane przez Zamawiającego do odbioru luzem.
Przedmiotowe odpady (ex19 05 99) spełniają wymogi zawarte w § 3 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U.
2017 r. poz. 2490) oraz wymagania określone w załączniku nr 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. 2015 poz. 1277).
Spełnienie przez stabilizat parametrów Zamawiający będzie potwierdzał przekazując raz w miesiącu wyniki
badań laboratoryjnych wykonanych przez uprawnione laboratorium.
Odpady zostaną zagospodarowane na instalacji Wykonawcy, na którą Wykonawca posiada decyzję
zezwalającą na przedmiotowym terenie prowadzić działalność w zakresie przetwarzania tych odpadów (decyzja
ta będzie stanowiła załącznik do umowy).
Zamawiający nie dopuszcza zmiany instalacji na etapie realizacji przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r. lub wcześniej gdy
wyczerpie się określona ilość. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości odpadów do odbioru
i zagospodarowania o 20 % w stosunku do ilości podanej w punkcie 3 SWZ (Opis przedmiotu zamówienia) w
trakcie trwania umowy.
Załadunek odpadu o kodzie ex19 05 99 i jego koszt leży po stronie Zamawiającego. Koszty transportu i
zagospodarowania odpadów leżą po stronie Wykonawcy.
Ważenie odbieranych przez Wykonawcę odpadów będzie odbywało się na legalizowanej wadze
Zamawiającego i będzie każdorazowo potwierdzane dowodem ważenia. Dokument w postaci dowodu ważenia
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wygenerowany u Zamawiającego będzie stanowić wyłączną podstawę do określenia masy odebranych
odpadów pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
Na podstawie dowodów ważenia wygenerowanych u Zamawiającego będzie następowało rozliczanie z
Wykonawcą. Skalkulowana przez Wykonawcę cena jednostkowa za 1 Mg będzie podstawą do określenia
należności za faktycznie odebraną ilość odpadów w danym miesiącu. Cena jednostkowa będzie zawierała w
sobie wszelkie koszty, w tym m.in. koszty transportu i zagospodarowania odpadów.
Wykonawca zobowiązany jest do terminowego odbioru i transportu odpadów w miejsce docelowego
zagospodarowania nie dłużej niż w terminie 48 h od momentu zgłoszenia odbioru przez Zamawiającego..
Realizacja usługi w systemie ciągłym od poniedziałku do piątku w różnych godzinach, adekwatnie do awizacji
odbiorcy odpadu. Rzeczywista ilość przekazanego do zagospodarowania odpadu wg zapotrzebowania
Zamawiającego.
Zamawiający będzie każdorazowo sporządzał Kartę Przekazania Odpadu za pośrednictwem indywidulanego
konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (zgodnie z art. 67
ust 5 ustawy o odpadach z dn 14 grudnia 2012 r (Dz.U 2021 poz 779) oraz przekazywał potwierdzenie
wygenerowania karty wskazanemu przez Wykonawcę Przewoźnikowi. Wykonawca zobowiązany jest
potwierdzić Kartę Przekazania Odpadu niezwłocznie po przyjęciu odpadu.
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
Koniec: 31/12/2022
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 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.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/01/2022
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:
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Polski
IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 19/01/2022
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w
zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/12/2021
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