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Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
„EKO DOLINA” Sp. z o.o.
19168071300000
Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99
Koleczkowo
84-207
Polska
Osoba do kontaktów: Mariusz Zaleski, Adrian Pobłocki
Tel.: +48 586725000
E-mail: ekodolina@ekodolina.pl
Faks: +48 586727474
Kod NUTS: PL63
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ekodolina.pl/przetargi/
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://ekodolina.pl/przetargi/
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
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

Nazwa:
Usługa przetwarzania odpadów oznaczonych w klasyfik. odpadów kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym
zmieszane subst. i przedmioty) z mechan. obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – RDF gabaryt
Numer referencyjny: OZP-P/17/2017/RDF gabaryt

II.1.2)

Główny kod CPV
90514000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie - na warunkach opisanych w umowie, która zostanie zawarta
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy – przetwarzania Odpadów pod
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kodem odpadu 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki
odpadów inne niż wymienione w 19 12 11– frakcja z rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych maszyną
Terminator 3400 – odpad luzem; odebranych przez Wykonawcę od Zamawiającego w ilości łącznej nie większej
niż 4.500 Mg (+/- 10 Mg), przy czym odpady te mogą zostać poddane wyłącznie poniżej wskazanym procesowi
R12 zgodnie z określeniem oznaczenia tego procesu Ustawie o odpadach/załączniku IA do Rozporządzenia
(WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 14.06.2006r. w sprawie
przemieszczania odpadów (Dz. U. UE. L 190/1 z późn. zm.) - przy czym przez „poddanie procesowi odzysku”
rozumie się rozpoczęcie i zakończenie tego procesu.
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

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
EKO DOLINA SP. Z O.O.
ŁĘŻYCE, AL. PARKU KRAJOBRAZOWEGO 99
84-207 KOLECZKOWO

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Odpad sklasyfikowany pod kodem odpadu 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i
przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, stanowiący frakcję odpadów
o wartości energetycznej powstałą z rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych, w skład których wchodzą
głownie odpady meblowe (frakcja po wstępnym rozdrobnieniu maszyną Terminator 3400) - odpad luzem,
w ilości 4.500,00 Mg (+/-) 10 Mg (różnice ilościowe mogą wynikać z systemu wagowego oraz warunków
magazynowych).
2. Odbiór odpadu:
a) Przekazanie i odbiór Odpadów następować będzie wyłącznie na podstawie i zgodnie z pisemnymi [forma
pod rygorem nieważności] zamówieniami Zamawiającego kierowanymi do Wykonawcy i doręczanymi faksem,
określającymi ilość Odpadów oraz termin, w którym Zamawiający oczekuje ich odbioru. Zamawiający będzie
składać zamówienie opisane powyżej w sytuacji, gdy zgromadzona przez niego ilość Odpadów - przedmiotu
przekazania będzie wynosiła min. 12 ton do odebrania w jednym dniu.
b) Wykonawca będzie odbierał Odpady z terenu zakładu prowadzonego przez Zamawiającego w Łężycach, Al.
Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo [Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów
Komunalnych - RIPOK] w dni robocze [poniedziałek – piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy] w
godzinach w godzinach od 7:00 do 14:00.
c) Odbiór Odpadów następować będzie transportem zorganizowanym przez Wykonawcę i na jego koszt, także
w zakresie kosztów przewozu, ubezpieczenia na czas transportu oraz rozładunku.
d) Odbiór Odpadów następować będzie wyłącznie pojazdami spełniającymi łącznie następujące warunki:
• waga brutto pojedynczego pojazdu wjeżdżającego (pusty pojazd do załadunku) na teren zakładu
Zamawiającego nie może przekraczać 18 ton
• odległości pomiędzy skrajnymi osiami pojedynczego pojazdu nie mogą przekraczać długości 16 metrów,
długość pojazdu nie może przekroczyć 18 m.
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• pojazd musi posiadać możliwość załadunku ‘od góry’,
e) Załadunek Odpadów na podstawione przez Wykonawcę pojazdy jest obowiązkiem Zamawiającego.
Zamawiający zważy pojazd Wykonawcy przed załadunkiem oraz po załadowaniu na niego Odpadów na wadze
samochodowej z dokładnością do 40 kg, zlokalizowanej na terenie RIPOK. Waga ta będzie wagą wiążącą dla
rozliczeń między Stronami.
f) Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, jak i również za utratę, ubytki oraz
uszkodzenia Odpadów, powstałe w czasie transportu odpadów od chwili wydania w zakładzie Zamawiającego
oraz w trakcie rozładunku, magazynowania Odpadów do czasu zakończenia wykonania usługi stanowiącej
przedmiot niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca ponosi w szczególności
odpowiedzialność za działania oraz zaniechania swego personelu oraz podmiotów, którymi posłużył się
wykonując przedmiot zamówienia, np. Przewoźników.
g) Z chwilą wydania odpadów Wykonawcy tj. wskazanemu przez niego Przewoźnikowi, na Wykonawcę
przechodzą wszelkie korzyści i ciężary związane z nimi oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub
uszkodzenia, w szczególności przejmuje on odpowiedzialność za wydane Odpady, za należyte zgodne z
prawem postępowanie z nimi i za skutki z tego wynikające.
3. Opakowanie odpadu:
Zamawiający nie dokona opakowania przekazywanych odpadów tj. będą one załadowane na pojazdy
Wykonawcy luzem.
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: 15
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:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu,
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów.
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Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada:
a) decyzję administracyjną, pozwalającą na przetwarzanie Odpadów w procesie odzysku R12, tzn.:
- pozwolenie zintegrowane, jeżeli instalacja, gdzie będzie przeprowadzany proces odzysku R12 objęta jest
obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego z dniem 01.07.2015r.
lub
- zezwolenie na przetwarzanie odpadów, jeżeli instalacja gdzie będzie przeprowadzany proces odzysku R12 nie
jest objęta obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego z dniem 01.07.2015r.
Uwaga:
Wykonawca posiadający instalację poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej powinien przedstawić kopię
zezwolenia równoważnego decyzjom wymienionym w lit. a) powyżej wystawianego w kraju, w którym ta
instalacja się znajduje.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada:
a) środki finansowe w wysokości co najmniej 500.000,00 zł lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej
500.000,00 zł.;
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 700.000,00 zł.;

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że należycie wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie:
a) co najmniej jedną usługę związaną z odbiorem, transportem i odzyskiem w procesie R12 odpadów o kodzie
19 12 12 inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż
wymienione w 19 12 11, w ilości minimum 3000 Mg (nie dopuszcza się sumowania mniejszych, cząstkowych
usług objętych odrębnymi umowami lub zleceniami).
Ponadto, Wykonawca musi:
1) dysponować aktywnym numerem faksowym wraz z urządzeniem,
2) dysponować instalacją do przetwarzania odpadów w procesie odzysku R12,
3) dysponować pojazdami spełniającymi warunki do transportu Odpadów, tj.:
• waga brutto pojedynczego pojazdu wjeżdżającego (pusty pojazd do załadunku) na teren RIPOK nie może
przekraczać 18 ton
• odległości pomiędzy skrajnymi osiami pojedynczego pojazdu nie mogą przekraczać długości 16 metrów, a
długość pojazdu nie przekroczy 18 metrów
• pojazd musi posiadać możliwość załadunku ‘od góry’,
2. Wartości i dane ekonomiczne i finansowe przedstawione przez Wykonawcę mają potwierdzić spełnianie
przez Wykonawcę warunków określonych przez Zamawiającego powyżej w niniejszym punkcie. Jeżeli
Wykonawca przedstawi wartości i dane ekonomiczne w innej walucie niż PLN, wówczas Zamawiający dokona
przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązującego w dniu publikacji
ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze Wykonawcy może mieć wpływ na realizację zamówienia.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia
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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: 03/07/2017
Czas lokalny: 13:30

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
Oferta musi zachować ważność do: 01/09/2017

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 03/07/2017
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:
”EKO DOLINA” Sp. z o. o adres siedziby: Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99 84-207 Koleczkowo
budynek administracyjny - sala konferencyjna (parter)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Termin wykonania zamówienia
1) jeżeli przemieszczanie odpadów będzie miało charakter krajowy:
umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia. Umowa zostanie zawarta na czas określony tzn. zamówienia
jednostkowe oraz odbiory Odpadów będą odbywały się w okresie czasu, w którym Wykonawcy zostaną
przekazane Odpady w ilości wskazanej w ofercie Wykonawcy to jest w łącznej ilości 4 500 Mg (+/-) 10 Mg,
jednakże nie dłużej niż w okresie:
• 12 miesięcy od daty zawarcia umowy,
• obowiązywania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, o których mowa w §5 ust. 11 umowy (załącznik nr 5)
w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze.
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2) jeżeli przemieszczanie odpadów będzie miało charakter międzynarodowy
umowa obowiązuje od dnia podpisania niniejszej umowy oraz Kontraktu, przy czym Zamawiający dokona
pierwszego zamówienia, nie wcześniej niż po otrzymaniu ostatecznej decyzji Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska zezwalającej na wywóz odpadów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Umowę zawarto na
czas określony tzn. zamówienia jednostkowe oraz odbiory Odpadów będą odbywały się w okresie czasu, w
którym Wykonawcy zostaną przekazane Odpady w ilości wskazanej w ofercie Wykonawcy to jest w łącznej
ilości 4 500 Mg (+/-) 10 Mg, jednakże nie dłużej niż w okresie:
• 15 miesięcy od daty zawarcia umowy,
• 12 miesięcy od daty otrzymania ostatecznej decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, o której mowa
powyżej,
• obowiązywania Kontraktu,
• obowiązywania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, o których mowa w §5 ust. 12 umowy (załącznik nr 5A),
• obowiązywania zezwolenia na międzynarodowe przemieszczanie Odpadów,
w zależności od tego, które z wyżej wymienionych zdarzeń nastąpi jako pierwsze.
Ustala się wadium w wysokości: 20 000,00 zł, słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100.
Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10% ceny całkowitej (cena brutto) podanej w ofercie.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.
1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwanego dalej JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na
podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE (patrz: zał. nr 2 do SIWZ). Informacje zawarte w oświadczeniu
będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. Konsorcjum), Jednolity
Europejski Dokument Zamówienia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
b) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim się powołuje na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu składa także Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówienia dotyczące tych podmiotów.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, dotyczących:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów - należy odpowiednio wypełnić Część IV: Kryteria kwalifikacji tabelę A: Kompetencje w pkt 1) oraz pkt
2) Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - należy odpowiednio wypełnić Część IV: Kryteria kwalifikacji tabelę B:
Sytuacja ekonomiczna i finansowa w pkt 5) oraz pkt 6) Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia –
załącznik nr 2 do SIWZ;
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
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02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
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:
Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
2015.2164 z późn. zm.).(DZIAŁ VI art. 179 ÷ 198g Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. 2015.2164 z późn. zm.).
1. Odwołanie.
1.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązanych
na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015.2164 z późn.
zm.).
1.2 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
1.3 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
1.4 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
1.5 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia.
1.6 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówienia, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
1.7 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt. 1.5 oraz 1.6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
1.8 Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się:
- w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia.
- w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
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02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/05/2017

