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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:418368-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Tomaszów Lubelski: Usługi związane z odpadami
2018/S 185-418368

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.
ul. Lwowska 37 A
Tomaszów Lubelski
22-600
Polska
Osoba do kontaktów: Wiesław Sidorowicz
Tel.:  +48 846642461
E-mail: wieslaw.sidorowiczi@pgkim-tomaszow.pl 
Faks:  +48 846645101
Kod NUTS: PL812
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pgkim.tomaszow.lubelski.mbnet.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.pgkim.tomaszow.lubelski.mbnet.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Lwowska 37A
Tomaszów Lubelski
22-600
Polska
Osoba do kontaktów: Wiesław Sidorowicz
Tel.:  +48 605559585
E-mail: wieslaw.sidorowicz@pgkim-tomaszow.pl 
Faks:  +48 846645101
Kod NUTS: PL812
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgkim.tomaszow.lubelski.mbnet.pl
Adres profilu nabywcy: www.pgkim.tomaszow.lubelski.mbnet.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

mailto:wieslaw.sidorowiczi@pgkim-tomaszow.pl
http://www.pgkim.tomaszow.lubelski.mbnet.pl
www.pgkim.tomaszow.lubelski.mbnet.pl
mailto:wieslaw.sidorowicz@pgkim-tomaszow.pl
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Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa) tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i
przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów
Numer referencyjny: SM/14/2018

II.1.2) Główny kod CPV
90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje: odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa) tj. – inne
odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w
19 12 11, wytwarzane w procesie technologicznym obróbki odpadów komunalnych na terenie Bazy segregacji
odpadów przy ul. Petera przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w
Tomaszowie Lubelskim.

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Baza Segregacji Odpadów, ul. Petera 65 w Tomaszowie Lub., POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje: odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa) tj. – inne
odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w
19 12 11, wytwarzane w procesie technologicznym obróbki odpadów komunalnych na terenie Bazy Segregacji
Odpadów przy ul. Petera przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w
Tomaszowie Lubelskim.
Odbiór, transport i odzysk łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami dla odpadów powstałych po
procesie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, z których zostaje wydzielona
frakcja nadsitowa oznaczona kodem 19 12 12. Frakcja ta wymaga zastosowania procesów odzysku.
Szacunkowa ilość odpadów do zagospodarowania to około 6 000 Mg. Zamawiający zastrzega, że podana ilość
jest ilością szacunkową, obrazującą możliwą wielkość zakresu przedmiotu zamówienia i może być pomocna na
etapie przygotowania oferty. Zamawiający nie musi zrealizować zamówienia do pełnej wysokości podanej ilości
odpadów.
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Szacunkowa dzienna ilość odpadów do transportu i zagospodarowania przez Wykonawcę – około 18 Mg.
Załadunek odpadów odbywać się będzie przez Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w
godzinach 7:00–15:00.
Miejsce załadunku odpadów – Baza segregacji odpadów, ul. Petera w Tomaszowie Lubelskim.

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
Początek: 02/01/2019
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:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż:
a) posiada aktualne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów komunalnych lub zapewnienia gotowości przyjęcia odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę
prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w zakresie objętym przedmiotem
zamówienia,
b) posiada aktualne zezwolenia na transport odpadów komunalnych w zakresie objętym przedmiotem
zamówienia,
c) w przypadku powierzenia niektórych zadań podwykonawcom, również oni winni posiadać wymagane
przepisami prawa stosowne zezwolenia, wpisy, dotyczące wykonywania przez nich usług.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

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:
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Zakres umowy oraz warunki zmian postanowień umowy zostały określone w rozdziale 17 SIWZ oraz w
załączniku nr 5 do SIWZ

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: 06/11/2018
Czas lokalny: 11:00

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: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 06/11/2018
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Sekretariat Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., 22-600 Tomaszów Lubelski,
ul. Lwowska 37A, POLSKA
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Wiesław Sidorowicz

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:
O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
1. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 b ustawy Pzp,
2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i
art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp.
3. Wykaz dokumentów, które należy złożyć w postępowaniu i zasady ich składania określone są w Rozdziale 5 i
6 SIWZ.
4. Zamawiający wymaga wniesienia wadium zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 8 SIWZ.
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5. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy. Zamawiający najpierw dokona
oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. Wykonawca wraz z ofertą składa Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) jako wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz że nie podlega wykluczeniu z
udziału w postępowaniu, sporządzony i wypełniony zgodnie z rozporządzeniem w sprawie (JEDZ) w zakresie
zgodnym z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

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: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, 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.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 18.5 i 18.6. SIWZ 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.
4. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 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
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/09/2018

http://www.uzp.gov.pl

