Dz.U./S S140
23/07/2019
345152-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

1 / 12

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:345152-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Usuwanie i obróbka odpadów
2019/S 140-345152
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o.
7831689634
al. Marcinkowskiego 11
Poznań
61-827
Polska
Osoba do kontaktów: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o.
Tel.: +48 618530813
E-mail: mag.pio@odpady.poznan.pl
Faks: +48 618530842
Kod NUTS: PL418
Adresy internetowe:
Główny adres: www.odpady.poznan.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: http://
bip.odpady.poznan.pl/bip/ogloszenia/zamowienia-publiczne.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://pzp.e-publicznydoradca.pl
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, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. b Pzp

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gospodarka odpadami

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

Nazwa:
Usługa polegająca na odbiorze i poddaniu procesowi odzysku odpadu o kodzie 20 01 08
Numer referencyjny: ZZO/ZZ-341-17/2019

II.1.2)

Główny kod CPV
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90510000
II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Zamówienie polegające na transportu, przyjęcia i zagospodarowania w procesie odzysku odpadów o kodzie 20
01 08 w ilości nie większej niż:
Zadanie 1: 1 500 Mg,
Zadanie 2: 2 000 Mg,
Zadanie 3: 5 000 Mg.
Zadanie 4: 5 000 Mg.
Zadanie 5: 5 000 Mg.
Ilość i częstotliwość odbioru wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego.
Zamawiający gwarantuje realizację zamówień w ilości 70 % masy opadów dla masy określonej dla danej części
zamówienia. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wskazane ilości są szacunkowymi i nie upoważniają
Wykonawcy do roszczeń w stosunku do Zamawiającego, jeśli z przyczyn niezależnych od Zamawiającego
Wykonawca nie odbierze zakładanej ilości odpadów.

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:
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90510000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zadanie polegające na transportu, przyjęcia i zagospodarowania w procesie odzysku odpadów o kodzie 20
01 08 w ilości nie większej niż 1 500 Mg, przy czym ilość i częstotliwość odbioru wynikać będzie z bieżących
potrzeb Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) Sukcesywny odbiór i przyjęcie do instalacji odpadów 20 01 08 – Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów - Dz.U.
poz. 1923), w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019 r. Ilość i częstotliwość odbioru wynikać będzie z
bieżących potrzeb Zamawiającego;
b) zagospodarowanie - przetworzenie poprzez odzysk przez Wykonawcę przekazanych przez Zamawiającego
odpadów o kodzie 20 01 08 – Odpady kuchenne ulegające biodegradacji;
c) potwierdzenie przyjęcia i poddania procesowi odzysku odpadów o kodzie 20 01 08 - Odpady kuchenne
ulegające biodegradacji;
d) transport odpadów o kodzie 20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji z Zakładu
Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o. z lokalizacji Biokompostownia, ul. Meteorytowa 3 do
instalacji Wykonawcy zapewnia Wykonawca;
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e) załadunek odpadów o kodzie 20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji na terenie Zakładu
Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o. w lokalizacji Biokompostownia, ul. Meteorytowa 3 na
samochody Wykonawcy zapewnia Zamawiający. Załadunek realizowany będzie od poniedziałku do piątku w
godzinach od 7:00 do 20:00 oraz w soboty od 7:00 do 13:00;
f) Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
bieżące potrzeby zagospodarowania odpadów przez Wykonawcę wraz z podaniem ich ilości;
g) Częstotliwość odbioru odpadów zależna będzie od zapotrzebowania Zamawiającego;
h) Zamawiający i Wykonawca ustalą osoby do koordynacji umowy wskazując imię i nazwisko, adres mail oraz
telefon do kontaktów;
i) Wykonawca zobowiązany jest odebrać odpad o kodzie 20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
w terminie do 3 dni od chwili powiadomienia przez Zamawiającego.
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
Koniec: 31/12/2019
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
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1 000,00 PLN w zakresie zadania nr 1.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90510000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zadanie polegające na transportu, przyjęcia i zagospodarowania w procesie odzysku odpadów o kodzie 20
01 08 w ilości nie większej niż 2 000 Mg, przy czym ilość i częstotliwość odbioru wynikać będzie z bieżących
potrzeb Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) Sukcesywny odbiór i przyjęcie do instalacji odpadów 20 01 08 – Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów - Dz.U.
poz. 1923), w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019 r. Ilość i częstotliwość odbioru wynikać będzie z
bieżących potrzeb Zamawiającego;

23/07/2019
S140
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3 / 12

Dz.U./S S140
23/07/2019
345152-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

4 / 12

b) zagospodarowanie - przetworzenie poprzez odzysk przez Wykonawcę przekazanych przez Zamawiającego
odpadów o kodzie 20 01 08 – Odpady kuchenne ulegające biodegradacji;
c) potwierdzenie przyjęcia i poddania procesowi odzysku odpadów o kodzie 20 01 08 - Odpady kuchenne
ulegające biodegradacji;
d) transport odpadów o kodzie 20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji z Zakładu
Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o. z lokalizacji Biokompostownia, ul. Meteorytowa 3 do
instalacji Wykonawcy zapewnia Wykonawca;
e) załadunek odpadów o kodzie 20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji na terenie Zakładu
Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o. w lokalizacji Biokompostownia, ul. Meteorytowa 3 na
samochody Wykonawcy zapewnia Zamawiający. Załadunek realizowany będzie od poniedziałku do piątku w
godzinach od 7:00 do 20:00 oraz w soboty od 7:00 do 13:00;
f) Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
bieżące potrzeby zagospodarowania odpadów przez Wykonawcę wraz z podaniem ich ilości;
g) Częstotliwość odbioru odpadów zależna będzie od zapotrzebowania Zamawiającego;
h) Zamawiający i Wykonawca ustalą osoby do koordynacji umowy wskazując imię i nazwisko, adres mail oraz
telefon do kontaktów;
i) Wykonawca zobowiązany jest odebrać odpad o kodzie 20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
w terminie do 3 dni od chwili powiadomienia przez Zamawiającego.
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
Koniec: 31/12/2019
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
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1 000,00 PLN w zakresie zadania nr 2.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90510000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Zadanie polegające na transportu, przyjęcia i zagospodarowania w procesie odzysku odpadów o kodzie 20
01 08 w ilości nie większej niż 5 000 Mg, przy czym ilość i częstotliwość odbioru wynikać będzie z bieżących
potrzeb Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) Sukcesywny odbiór i przyjęcie do instalacji odpadów 20 01 08 – Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów - Dz.U.
poz. 1923), w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019 r. Ilość i częstotliwość odbioru wynikać będzie z
bieżących potrzeb Zamawiającego;
b) zagospodarowanie - przetworzenie poprzez odzysk przez Wykonawcę przekazanych przez Zamawiającego
odpadów o kodzie 20 01 08 – Odpady kuchenne ulegające biodegradacji;
c) potwierdzenie przyjęcia i poddania procesowi odzysku odpadów o kodzie 20 01 08 - Odpady kuchenne
ulegające biodegradacji;
d) transport odpadów o kodzie 20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji z Zakładu
Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o. z lokalizacji Biokompostownia, ul. Meteorytowa 3 do
instalacji Wykonawcy zapewnia Wykonawca;
e) załadunek odpadów o kodzie 20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji na terenie Zakładu
Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o. w lokalizacji Biokompostownia, ul. Meteorytowa 3 na
samochody Wykonawcy zapewnia Zamawiający. Załadunek realizowany będzie od poniedziałku do piątku w
godzinach od 7:00 do 20:00 oraz w soboty od 7:00 do 13:00;
f) Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
bieżące potrzeby zagospodarowania odpadów przez Wykonawcę wraz z podaniem ich ilości;
g) Częstotliwość odbioru odpadów zależna będzie od zapotrzebowania Zamawiającego;
h) Zamawiający i Wykonawca ustalą osoby do koordynacji umowy wskazując imię i nazwisko, adres mail oraz
telefon do kontaktów;
i) Wykonawca zobowiązany jest odebrać odpad o kodzie 20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
w terminie do 3 dni od chwili powiadomienia przez Zamawiającego.
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
Koniec: 31/12/2019
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
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1 000,00 PLN w zakresie zadania nr 3.

II.2)

Opis

23/07/2019
S140
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

5 / 12

Dz.U./S S140
23/07/2019
345152-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

6 / 12

II.2.1)

Nazwa:
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90510000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zadanie polegające na transportu, przyjęcia i zagospodarowania w procesie odzysku odpadów o kodzie 20
01 08 w ilości nie większej niż 5 000 Mg, przy czym ilość i częstotliwość odbioru wynikać będzie z bieżących
potrzeb Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) Sukcesywny odbiór i przyjęcie do instalacji odpadów 20 01 08 – Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów - Dz.U.
poz. 1923), w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019 r. Ilość i częstotliwość odbioru wynikać będzie z
bieżących potrzeb Zamawiającego;
b) zagospodarowanie - przetworzenie poprzez odzysk przez Wykonawcę przekazanych przez Zamawiającego
odpadów o kodzie 20 01 08 – Odpady kuchenne ulegające biodegradacji;
c) potwierdzenie przyjęcia i poddania procesowi odzysku odpadów o kodzie 20 01 08 - Odpady kuchenne
ulegające biodegradacji;
d) transport odpadów o kodzie 20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji z Zakładu
Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o. z lokalizacji Biokompostownia, ul. Meteorytowa 3 do
instalacji Wykonawcy zapewnia Wykonawca;
e) załadunek odpadów o kodzie 20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji na terenie Zakładu
Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o. w lokalizacji Biokompostownia, ul. Meteorytowa 3 na
samochody Wykonawcy zapewnia Zamawiający. Załadunek realizowany będzie od poniedziałku do piątku w
godzinach od 7:00 do 20:00 oraz w soboty od 7:00 do 13:00;
f) Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
bieżące potrzeby zagospodarowania odpadów przez Wykonawcę wraz z podaniem ich ilości;
g) Częstotliwość odbioru odpadów zależna będzie od zapotrzebowania Zamawiającego;
h) Zamawiający i Wykonawca ustalą osoby do koordynacji umowy wskazując imię i nazwisko, adres mail oraz
telefon do kontaktów;
i) Wykonawca zobowiązany jest odebrać odpad o kodzie 20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
w terminie do 3 dni od chwili powiadomienia przez Zamawiającego.

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
Koniec: 31/12/2019
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
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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
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1 000,00 PLN w zakresie zadania nr 4.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90510000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zadanie polegające na transportu, przyjęcia i zagospodarowania w procesie odzysku odpadów o kodzie 20
01 08 w ilości nie większej niż 5 000 Mg, przy czym ilość i częstotliwość odbioru wynikać będzie z bieżących
potrzeb Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) Sukcesywny odbiór i przyjęcie do instalacji odpadów 20 01 08 – Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów - Dz.U.
poz. 1923), w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019 r. Ilość i częstotliwość odbioru wynikać będzie z
bieżących potrzeb Zamawiającego;
b) zagospodarowanie - przetworzenie poprzez odzysk przez Wykonawcę przekazanych przez Zamawiającego
odpadów o kodzie 20 01 08 – Odpady kuchenne ulegające biodegradacji;
c) potwierdzenie przyjęcia i poddania procesowi odzysku odpadów o kodzie 20 01 08 - Odpady kuchenne
ulegające biodegradacji;
d) transport odpadów o kodzie 20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji z Zakładu
Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o. z lokalizacji Biokompostownia, ul. Meteorytowa 3 do
instalacji Wykonawcy zapewnia Wykonawca;
e) załadunek odpadów o kodzie 20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji na terenie Zakładu
Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o. w lokalizacji Biokompostownia, ul. Meteorytowa 3 na
samochody Wykonawcy zapewnia Zamawiający. Załadunek realizowany będzie od poniedziałku do piątku w
godzinach od 7:00 do 20:00 oraz w soboty od 7:00 do 13:00;
f) Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
bieżące potrzeby zagospodarowania odpadów przez Wykonawcę wraz z podaniem ich ilości;
g) Częstotliwość odbioru odpadów zależna będzie od zapotrzebowania Zamawiającego;
h) Zamawiający i Wykonawca ustalą osoby do koordynacji umowy wskazując imię i nazwisko, adres mail oraz
telefon do kontaktów;
i) Wykonawca zobowiązany jest odebrać odpad o kodzie 20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
w terminie do 3 dni od chwili powiadomienia przez Zamawiającego.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
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II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
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
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1 000,00 PLN w zakresie zadania nr 5.

8 / 12

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 posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej objętej
niniejszym postępowaniem.
W zakresie zadania nr 1:
Wykonawca posiada uprawnienia lub zezwolenia, tj. odpowiednie zezwolenia na transport oraz przetwarzanie
(w ilości nie mniejszej niż 1 500 Mg na rok) przez odzysk odpadów o kodzie 20 01 08.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) niniejszy warunek mogą
spełniać wspólnie (nie jest wymagane, aby każdy z wykonawców posiadał zezwolenia na zbieranie i transport
odpadów).
W zakresie zadania nr 2:
Wykonawca posiada uprawnienia lub zezwolenia, tj. odpowiednie zezwolenia na transport oraz przetwarzanie
(w ilości nie mniejszej niż 2 000 Mg na rok) przez odzysk odpadów o kodzie 20 01 08.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) niniejszy warunek mogą
spełniać wspólnie (nie jest wymagane, aby każdy z wykonawców posiadał zezwolenia na zbieranie i transport
odpadów).
W zakresie zadania nr 3:
Wykonawca posiada uprawnienia lub zezwolenia, tj. odpowiednie zezwolenia na transport oraz przetwarzanie
(w ilości nie mniejszej niż 5 000 Mg na rok) przez odzysk odpadów o kodzie 20 01 08.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) niniejszy warunek mogą
spełniać wspólnie (nie jest wymagane, aby każdy z wykonawców posiadał zezwolenia na zbieranie i transport
odpadów).
W zakresie zadania nr 4:
Wykonawca posiada uprawnienia lub zezwolenia, tj. odpowiednie zezwolenia na transport oraz przetwarzanie
(w ilości nie mniejszej niż 5 000 Mg na rok) przez odzysk odpadów o kodzie 20 01 08.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) niniejszy warunek mogą
spełniać wspólnie (nie jest wymagane, aby każdy z wykonawców posiadał zezwolenia na zbieranie i transport
odpadów).
W zakresie zadania nr 5:
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Wykonawca posiada uprawnienia lub zezwolenia, tj. odpowiednie zezwolenia na transport oraz przetwarzanie
(w ilości nie mniejszej niż 5 000 Mg na rok) przez odzysk odpadów o kodzie 20 01 08.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) niniejszy warunek mogą
spełniać wspólnie (nie jest wymagane, aby każdy z wykonawców posiadał zezwolenia na zbieranie i transport
odpadów).
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

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:
Zamawiający nie ustanawia zabezpieczenia należytego wykonania 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
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest
uzasadnione.Zamawiający nie mógł przewidzieć konieczności udzielenia zamówienia z wyprzedzeniem, gdyż
ilości odpadów przyjętych do przetworzenia znacząco przekraczają ilości planowane na podstawie trendów
z poprzednich kilku lat, a równocześnie z przyczyn obiektywnych musi jak najszybciej rozstrzygnąć niniejsze
postępowanie.

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: tak

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: 05/08/2019
Czas lokalny: 10:00

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: 05/08/2019
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Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5.8.2019 roku, o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego (adres: al.
Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań, POLSKA).
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.
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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Z postępowania wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12–23, oraz ust. 5 pkt 1 Pzp. W celu
poświadczenia, iż brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 Ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
b) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności,
c) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne,
d) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy,
e) Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.
Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie
warunków udziału w postępowaniu:
W zakresie zadania nr 1:
a) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (do oferty),
b) Dokumenty potwierdzające posiadanie kompetencji i uprawnień (na wezwanie z art. 26 ust. 1 Ustawy).
W zakresie zadania nr 2:
a) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (do oferty),
b) Dokumenty potwierdzające posiadanie kompetencji i uprawnień (na wezwanie z art. 26 ust. 1 Ustawy).
W zakresie zadania nr 3:
a) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (do oferty),
b) Dokumenty potwierdzające posiadanie kompetencji i uprawnień (na wezwanie z art. 26 ust. 1 Ustawy).
W zakresie zadania nr 4:
a) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (do oferty),
b) Dokumenty potwierdzające posiadanie kompetencji i uprawnień (na wezwanie z art. 26 ust. 1 Ustawy).
W zakresie zadania nr 5:
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a) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (do oferty),
b) Dokumenty potwierdzające posiadanie kompetencji i uprawnień (na wezwanie z art. 26 ust. 1 Ustawy).
Wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
1 000 PLN w zakresie zadania nr 1;
1 000 PLN w zakresie zadania nr 2;
1 000 PLN w zakresie zadania nr 3;
1 000 PLN w zakresie zadania nr 4;
1 000 PLN w zakresie zadania nr 5.
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu
za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas gdy przed upływem
terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego.
Zaleca się, aby kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 53 1050 1520 1000 0023 4950 8362;
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.
4. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 Ustawy.
5. Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu
związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

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

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z
o.o.;
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b) inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o.
jest Pani/Pani: Tomasz Surdyk kontakt: adres e-mail tomasz.surdyk@zabezpieczenie-danych.pl ;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Usługa polegająca na odbiorze i poddaniu procesowi
odzysku odpadu o kodzie 20 01 08, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania;
e) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem wynikającym z przepisów prawa;
f) Posiada Pani/Pan:
1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa
do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z obowiązującymi przepisami oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników);
3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania
nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
g) Nie przysługuje Pani/Panu:
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO
prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/07/2019
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