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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:460922-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Ciechanów: Usługi transportu odpadów
2018/S 202-460922

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie
Gostkowska 83
Osoba do kontaktów: Krzysztof Jeziółkowski
06-400 Ciechanów
Polska
Tel.:  +48 236722242
E-mail: puk@pukciechanow.pl 
Faks:  +48 236722242
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.pukciechanow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Komunalna Sp. z o.o.

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Usługi komunalne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów, półproduktu do produkcji paliwa alternatywnego (kod odpadu 19
12 12) z Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Woli Pawłowskiej

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: RZGOK w
Woli Pawłowskiej
Kod NUTS 

mailto:puk@pukciechanow.pl
http://www.pukciechanow.pl
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II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów, półproduktu do
produkcji paliwa alternatywnego (kod odpadu 19 12 12) z Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami
Komunalnymi w Woli Pawłowskiej. Oferowany sposób zagospodarowania komponentów do produkcji RDF musi
być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami odzysku wyszczególnionymi w
załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (Dz.U. t.j. z 2018 r. poz. 992, 1000, 1479, 1544,
1564, 1592).
3.2. Szacunkowa ilość odpadu, która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy
wyniesie nie więcej niż 12 000 Mg (z zastrzeżeniem możliwości przekazania mniejszej ilości w okresie
obowiązywania umowy, lecz nie mniejszej niż 6 000 Mg).Przewidywaną miesięczną ilość odpadów szacuje się
na około 1 000 Mg.
3.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazania mniejszej ilości odpadu w okresie obowiązywania
umowy a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.
3.3. Odpady przeznaczone do dalszego zagospodarowania powstają na linii sortowniczej, na której sortowane
są niesegregowane odpady komunalne (kod 20 03 01) oraz odpady surowcowe (z grupy 15 i 20). Odpady są
belowane na prasie w formie kostek o wymiarach 80x100x150 cm związane stale drutem o grubości 3,2 mm.

Średnia gęstość objętościowa odpadu to 480 kg/m3.
3.4. Odbiór komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) będzie odbywał się w dniach od
poniedziałku do piątku w ilości określonej w zamówieniu jednostkowym przesłanym mailem (lub faksem) lub
też telefonicznie do przedstawiciela Wykonawcy. Odbiór komponentów do produkcji paliwa alternatywnego
(RDF) odbywał się będzie z terenu RZGOK w Woli Pawłowskiej gm. Ciechanów. Załadunek komponentu jest
po stronie Zamawiającego. Ważenie odbieranych przez Wykonawcę komponentów będzie odbywało się na
zalegalizowanych wagach Zamawiającego, lub Wykonawcy.
3.5. Wykonawca po zakończeniu każdego miesiąca będzie potwierdzał ilość odebranych do zagospodarowania
komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) na wystawionej przez Zamawiającego zbiorczej Karcie
Przekazania Odpadów lub na KPO za każdy kurs.
3.6. Szczegółowy zakres praw i obowiązków Wykonawcy reguluje Projekt Umowy (załącznik nr 9 do SIWZ).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90512000, 90514000, 90533000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak
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Liczba możliwych wznowień: 1
W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień:

w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 60 000 PLN (sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku następujących
formach:
a) pieniądzu przelewem na rachunek bankowy
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275)
10.3. Wadium w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na konto Zamawiającego:
PEKAO S.A. CK Ciechanów 60 1240 5282 1111 0000 4895 7414
Z dopiskiem: „Wadium - przetarg na Odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów, Znak sprawy ZPU/3/2018
O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje termin
wpływu środków na rachunek Zamawiającego.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowyu
Z treści dokumentu wadialnego wniesionego w innej niż w pieniądzu dopuszczalnej formie, musi jednoznacznie
wynikać, iż Gwarant wypłaci kwotę wadium Zamawiającemu bezwarunkowo i nieodwołalnie na każde żądanie,
w okolicznościach podanych w art. 46, ust. 4a i 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017.r., poz.
1579, z późn. zm.).
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.
Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie
odrzucona.
Do oferty należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium.
Potwierdzeniem wniesienia wadium w innej niż w pieniądzu dopuszczalnej formie jest dołączony do oferty w
oddzielnej kopercie oryginalny dokument banku, ubezpieczyciela lub poręczyciela, wystawiony na PUK Sp. z
o.o. W Ciechanowie oraz kserokopia tego dokumentu spięta z ofertą.
10.11. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej
lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46, ust. 4a Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1579, z późn. zm.).
10.12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
10.13. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
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10.14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie art. 46, ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579, z późn. zm.),
jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi
wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
10.15. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
10.16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w art. 26, ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, z późn.
zm.), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25, ust. 1 Ustawy Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.), lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej,
lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej prze Wykonawcę jako najkorzystniejszej, chyba że udowodni, że wynika to
z przyczyn nieleżących po jego stronie.
10.17. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana:
— odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
— nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
— zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Posiadania kompetencji lub
uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek
ich posiadania;
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi posiadać aktualne przez okres
obowiązywania umowy:
a) zezwolenie na transport odpadów o kodzie 19 12 12
b) Zezwolenie na przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12
c) Pozwolenie na wytwarzanie odpadów o kodzie 19 12 10

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający uzna warunek za
spełniony gdy Wykonawca wykaże, że:
a) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na
sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 PLN
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Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający, zgodnie z zapisem art. 26 ust. 1 ustawy
przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni oświadczeń i dokumentów:
Opłacona polisa a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
kwotę nie mniejsza niż 500 000,00 PLN

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuję,
co najmniej jedną usługę związaną z odbiorem, transportem oraz odzyskiem lub recyklingiem odpadów
stanowiących komponent do produkcji RDF o wartości minimum 700 000 PLN (brutto) wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, na podstawie
wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.
Za dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie Zamawiający uzna:
• poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
• b) lub - oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca
nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit.(a.)
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi zostały wcześniej wykonane,
wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów o których mowa w lit. (a) oraz (b).
b) instalacją do zagospodarowania odpadów objętych przedmiotem zamówienia w procesie ich odzysku
lub przetwarzania oraz wytwarzania- zgodnie z załącznik nr 5 do SIWZ wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami.
c) dysponuje min. 2 samochodami, które są dostosowane do transportu odpadów oraz posiadają trwałe
zabezpieczenia uniemożliwiające zwiewanie lub wysypywanie się odpadów podczas transportu zgodnie
z przepisami o ruchu drogowym - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Na potwierdzenie spełnienia warunku należy dołączyć:
a) wykaz wykonywanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych usług
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w
tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane oraz załączenie dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot na rzecz którego usługi te były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów-oświadczenie Wykonawcy: w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione nie wcześniej
niż 3 mi przed upływem terminu składania ofert – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
b) Wykaz potencjału technicznego do realizacji zamówienia – zgodnie załącznikiem nr 5 do SIWZ.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
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Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 60
2. Termin płatności faktur. Waga 40

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZPU/3/2018

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
23.11.2018 - 11:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 23.11.2018 - 11:30
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Krzysztof Jeziółkowski, Marta
Gogolewska, Grzegorz Brozdowski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: Grudzień 2019

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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VI.3) Informacje dodatkowe
JEDZ składa się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w zakresie
wskazanym w załączniku do SIWZ na adres m.gogolewska@pukciechanow.pl  w temacie wpisując nr sprawy
ZPU/3/2018, opatrzonym hasłem dostępu.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.pl
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15.10.2018
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