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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
ul. Ernsta Petersona 22
Bydgoszcz
85-862 Bydgoszcz
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Gulczewski
Tel.:  +48 525222058
E-mail: biuro@pronatura.bydgoszcz.pl 
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: http://pronatura.bydgoszcz.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.pronatura.bydgoszcz.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: Spółka prawa handlowego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Gospodarka Odpadami

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

II.1.1) Nazwa:
Sukcesywny odbiór (wywóz i zagospodarowanie) odpadów powstających w procesie termicznego
przekształcania odpadów komunalnych w ZTPOK przez okres 24 miesięcy
Numer referencyjny: MKUO ProNatura ZP/NO/22/18

II.1.2) Główny kod CPV
90511000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór (wywóz i zagospodarowanie) odpadów powstających w
procesie termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Zakładzie Termicznego Przekształcania
Odpadów Komunalnych (ZTPOK) przez okres 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia
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(pierwszego odbioru odpadów), w zakresie i na warunkach określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia -
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000
90513400
90520000
90533000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Bydgoszcz

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór (wywóz) i zagospodarowanie odpadów powstających w
procesie termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Zakładzie Termicznego Przekształcania
Odpadów Komunalnych (ZTPOK) przez okres 24 miesięcy. Pod pojęciem „zagospodarowania odpadu”
Zamawiający rozumie przetwarzanie odpadów obejmujące zgodnie z przepisami ustawy o odpadach (tj. Dz.
U. z 2018 r. poz. 21.) procesy odzysku lub unieszkodliwiania. W ramach prowadzonego procesu termicznego
przekształcania odpadów w ZTPOK powstają dwa rodzaje odpadów niebezpiecznych:
1. odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych – kod 19 01 07* (tzw. pyły),
2. popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne – kod 19 01 13* (tzw. popioły lotne), których odbiór i
zagospodarowanie jest przedmiotem niniejszego postępowania:
a) kod odpadu 19 01 07* odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych w ilości max. 10 800,00 Mg/24 m-ce
b) kod odpadu 19 01 13* popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne w ilości max. 3 600,00 Mg/24 m-
ce.
Szczegółowy OPZ stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

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: 24
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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający organizuje wizję lokalną na terenie ZTPOK w dniu 19 września 2018 r., godz. 1000; zbiórka
przy ul. E. Petersona 22 (przy portierni) w Bydgoszczy. Udział w wizji nie jest obowiązkowy. Podczas wizji
Zamawiający wskaże miejsca składowania poszczególnych odpadów i układ drogowy na terenie ZTPOK.W wizji
mogą wziąć udział maksimum 2 osoby ze strony każdego Wykonawcy - zgodnie z opisem w SIWZ

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:
Warunek zostanie spełniony w przypadku, gdy Wykonawca przedłoży:
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1
pkt 2 PZP,
- decyzję do prowadzania działalności w zakresie transportu odpadów o kodach, których dotyczy przedmiot
zamówienia,
- decyzję do prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania odpadów o kodach, których dotyczy przedmiot
zamówienia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usług
polegających na odbiorze z transportem i przetworzeniu co najmniej 800 Mg popiołów lotnych i co najmniej
3000 Mg stałych pozostałości z oczyszczania spalin stanowiących odpady z grupy 10 lub podgrupy 19 01, w
tym odpadów niebezpiecznych.
W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, Zamawiający wymaga, aby co najmniej jeden
Wykonawca wykazał się doświadczeniem w okresie wyżej wskazanym w zakresie wykonania usług
polegających na odbiorze z transportem i przetworzeniu co najmniej 800 Mg popiołów lotnych i co najmniej
jeden Wykonawca wykazał się doświadczeniem w zakresie wykonania usług polegających na odbiorze z
transportem i przetworzeniu co najmniej 3000 Mg stałych pozostałości z oczyszczania spalin stanowiących
odpady z grupy 10 lub podgrupy 19 01, w tym odpadów niebezpiecznych.

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:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
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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: 17/10/2018
Czas lokalny: 12:00

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 17/10/2018
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. E. Petersona 22.

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:
II półrocze 2020r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Ustala się wadium na całość zamówienia w wysokości 50 000,00 PLN - zgodnie z opisem w SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/09/2018

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

