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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:14336-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Bydgoszcz: Usługi związane z odpadami
2019/S 008-014336
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
Polska
Osoba do kontaktów: Adam Pilecki
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 drogą elektroniczną za
pośrednictwem: www.miniportal.uzp.gov.pl

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:
Zagospodarowanie odpadów zielonych w ramach instalacji zastępczej w Regionie 4 Zachodnim
Numer referencyjny: MKUO ProNatura ZP/NO/4/19

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów zielonych w ramach instalacji zastępczej w
Regionie 4 Zachodnim, w zakresie i na warunkach określonych w Załączniku 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

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Bydgoszcz

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów zielonych w ramach instalacji zastępczej.
Zamawiający prowadzi instalację do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych
bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających
uprawę roślin, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie
kompostowania, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust.
4 ustawy o odpadach, wskazaną jako RIPOK w regionie gospodarki odpadami- Regionie 4 Zachodnim
zgodnie z Uchwałą Wykonawczą do WPGO - Uchwałą NR XXXII/546/17 Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 29.5.2017 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawskopomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028 - dalej Instalacja Zamawiającego. Do
Instalacji Zamawiającego przyjmowane są m.in. odpady odebrane od właścicieli nieruchomości z terenu
gmin Regionu 4 Zachodniego. Zamówienie dotyczy przyjęcia do zagospodarowania odpadów o kodach
200201, 200302 odbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości z terenu gmin Regionu 4 Zachodniego,
które Zamawiający wskaże Wykonawcy w toku wykonywania zamówienia jako objęte współpracą, w tymz terenu gminy Miasta Bydgoszcz, w przypadku wystąpienia awarii Instalacji Zamawiającego, z powodu
awarii urządzenia wagowego w Instalacji Zamawiającego lub zaistnienia innych przyczyn uniemożliwiających
zagospodarowanie odpadów komunalnych w Instalacji Zamawiającego. Zamówienie dotyczy w szczególności
odpadów komunalnych odebranych od właścicieli wszystkich nieruchomości na podstawie przetargu
na lata 2016-2019 ogłoszonego przez gminę Miasto Bydgoszcz, zagospodarowanie których w Instalacji
Zamawiającego objęte jest odrębną umową.
Orientacyjna roczna ilość odpadów, przekazanych Wykonawcy w ramach realizacji zamówienia wynosić będzie
ok. 12 tys. Mg.
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena (C) / Waga: 90
Kryterium kosztu - Nazwa: Odległość od ZGO (O) / Waga: 10

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
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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 zostanie spełniony w przypadku, gdy:
a) Wykonawca przedłoży aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru,
b) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia winien wykazać się posiadaniem decyzji na
prowadzenie instalacji, zgodnie z Uchwałą NR XXXII/546/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 29.5.2017 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego
na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028”. lub aktu prawa miejscowego, który w/w uchwałę zmieni
lub zastąpi, znajdującej się na terenie Regionu 4 określonego tą uchwałą lub regionu, w którym znajdować
się będzie instalacja Zamawiającego, określonego aktem prawa miejscowego, który w/w uchwałę zmieni lub
zastąpi, oraz przewidzianą do zastępczej obsługi regionu w przypadku, gdy znajdująca się w nim instalacja
regionalna uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn. Ponadto, Instalacja musi
posiadać pozwolenie na przetwarzanie odpadów zielonych w procesie odzysku R3. Nominalna zdolność
przerobowa Instalacji na poziomie minimum 15 000 Mg/rok

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia w wysokości, co najmniej 1 000 000,00 PLN
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić trwałość ubezpieczenia przez cały okres związania umową.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek zostanie spełniony w przypadku, gdy:
Wykonawca wykaże się wykonaniem usług zagospodarowania (przerobu) odpadów zielonych minimum 9
000 Mg (łącznie) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie.

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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Wzór umowy stanowi załącznik nr 6.
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: 19/02/2019
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: 19/02/2019
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. E. Petersona 22
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Jawne otwarcie ofert nastąpi
w dniu 19.2.2019 r. o godz. 12:15 w siedzibie 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:
I kwartał 2020 r.
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17a

11/01/2019
S8
https://ted.europa.eu/
TED

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

4/5

Dz.U./S S8
11/01/2019
14336-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

5/5

Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
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

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:
09/01/2019
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