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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:564413-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Bolesław: Usługi wywozu odpadów
2020/S 229-564413

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Osadowa 1
Miejscowość: Bolesław
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 32-329
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Wadas
E-mail: wadas@zgkboleslaw.com 
Tel.:  +48 326461148
Faks:  +48 326461148
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zgkboleslaw.com
Adres profilu nabywcy: https://epuap.gov.pl/wps/portal

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.zgkboleslaw.com
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/portal

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:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów
Numer referencyjny: 26/ZP/2020

II.1.2) Główny kod CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4) Krótki opis:
Część I – Odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 04.
Część II – Odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 10.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji przetargowej.

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:
Odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 04
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90514000 Usługi recyklingu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o., ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 04. 
Oferowany sposób zagospodarowania powyższego odpadu musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa oraz procesami odzysku wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.).
Szacunkowa ilość odpadu o kodzie 19 12 04, która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowiązywania 
umowy wyniesie około 2 100 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

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Dz.U. 2020/S 091-217261

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
Opis kryteriów znajduje się w dokumentacji przetargowej.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 10
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90514000 Usługi recyklingu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o., ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10. 
Oferowany sposób zagospodarowania powyższego odpadu musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa oraz procesami odzysku wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.).
Szacunkowa ilość odpadu o kodzie 19 12 10, która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowiązywania 
umowy wyniesie około 1 500 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

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
2020/S 091-217261

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
Opis kryteriów znajduje się w dokumentacji przetargowej.

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:
— Wykonawca jest wpisany do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach 
i gospodarujących odpadami (BDO) w zakresie działu VII – transportujący odpady dla każdej z części 
zamówienia,
— posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub recyklingu odpadów 
o kodzie 19 12 04, przy czym instalacja do odzysku lub recyklingu przedmiotowych odpadów musi spełniać 
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wymagania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z późn. 
zm.). dla części I zamówienia z wpisem do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w 
opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO),
— posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub recyklingu odpadów 
o kodzie 19 12 10 przy czym instalacja do odzysku lub recyklingu przedmiotowych odpadów musi spełniać 
wymagania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z późn. 
zm.). dla części II zamówienia z wpisem do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w 
opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 100 000,00 PLN dla każdej z części zamówienia.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający żąda:
— wykonania lub wykonywania należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jednej usługi odbioru i zagospodarowania 
odpadów o kodzie 19 12 04 w ilości min 2 000 Mg rocznie dla części I zamówienia,
— wykonania lub wykonywania należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jednej usługi odbioru i zagospodarowania 
odpadów o kodzie 19 12 10 w ilości min 2 000 Mg rocznie: dla części II zamówienia.
W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem osobowym dla 
każdej z części zamówienia.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie 
dysponował:
1) kierowcami z uprawnieniami do obsługi sprzętu – co najmniej 2 osoby;
2) pracownikiem biura obsługi – co najmniej 1 osoba, odpowiedzialna za nadzór i właściwą jakość świadczonej 
usługi.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Reguluje projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
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.1.8) 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: 28/12/2020
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Czas lokalny: 09:00

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.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/12/2020
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o., 32-329 Bolesław, ul. Osadowa 1, POLSKA.

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:
Lipiec 2021 r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:
— część I 15 000,00 PLN,
— część II 10 000,00 PLN.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodne z ustawą Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/11/2020
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