
Dz.U./S S223
19/11/2019
547467-2019-PL

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1 / 7

19/11/2019 S223
https://ted.europa.eu/
TED

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

1 / 7

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:547467-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Łódź: Usługi związane z odpadami
2019/S 223-547467

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Tokarzewskiego 2
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711
Kod pocztowy: 91-842
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@mpolodz.pl 
Tel.:  +42 6160414
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mpolodz.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/mpolodz

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.mpolodz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/mpolodz

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:
ZP/33/2019 – Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania poprzez proces przetwarzania-odzysku odpadów
o kodzie 191212
Numer referencyjny: ZP/33/2019

II.1.2) Główny kod CPV
90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:przetargi@mpolodz.pl
www.mpolodz.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/mpolodz
www.mpolodz.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/mpolodz
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów. Przedmiot zamówienia został
podzielony na 3 części.

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
90500000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Odbiór odpadów z Sortowni Odpadów Komunalnych, ul. Zamiejska 1, 93-468 Łódź, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie poprzez proces odzysku odpadów o kodzie
191212 – maksymalna ilość w okresie trwania umowy w Mg: 4 000.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie / Waga: 30
Cena - Waga: 70

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Odbiór odpadów z Sortowni Odpadów Komunalnych, ul. Zamiejska 1, 93-468 Łódź, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie poprzez proces odzysku odpadów o kodzie
191212 – maksymalna ilość w okresie trwania umowy w Mg: 5 000.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie / Waga: 30
Cena - Waga: 70

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Odbiór odpadów z Sortowni Odpadów Komunalnych, ul. Zamiejska 1, 93-468 Łódź, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie poprzez proces odzysku odpadów o kodzie
191212 – maksymalna ilość w okresie trwania umowy w Mg: 7 650.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie / Waga: 30
Cena - Waga: 70

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Początek: 01/01/2020
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:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada aktualne zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności zagospodarowania odpadów o
kodzie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
b) posiada aktualny wpis do rejestru BDO (baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce
odpadami), o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze
zm.) zwaną dalej „ustawą o odpadach” w zakresie zagospodarowania odpadów o kodzie odpowiadającym
przedmiotowi zamówienia.
Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na podstawie złożonych
dokumentów i oświadczeń stosując zasadę: spełnia / nie spełnia poszczególne warunki.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, którego oferta została
najwyżej oceniona, zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:
a) aktualne zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie zagospodarowania
odpadów o kodzie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, wydane na podstawie ustawy o odpadach;
b) aktualny wpis do rejestru BDO (baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami),
o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) zwaną
dalej „ustawą o odpadach” w zakresie zagospodarowania odpadów o kodzie odpowiadającym przedmiotowi
zamówienia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie ustanawia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie ustanawia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

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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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: 20/12/2019
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

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 20/12/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego: Łódź, ul. Tokarzewskiego 2, w sali konferencyjnej, I piętro.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne.

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:
III kwartał 2020r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
I. Podstawy wykluczenia: art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
Wstępne potwierdzenie/potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia stanowi aktualne na dzień składania
ofert oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 Pzp w formie standardowego formularzu jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,
Wykonawcy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy Pzp, przekazują (bez wezwania) Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
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dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu.
Wykaz oświadczeń / dokumentów, jakie mają dostarczyć na wezwanie zamawiającego wykonawcy, których
oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
1) 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 do wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku osób fizycznych dokumentem wystarczającym
do potwierdzenia tego warunku jest oświadczenie wykonawcy złożone wraz z ofertą w formie jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia.
2) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu.
3) 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 – dokumenty potwierdzające dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności.
4) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne.
II. Oferta składana przez wykonawcę musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 185 000,00 PLN (słownie:
sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). Kwoty wadium dla poszczególnych części zamówienia:
Część nr 1: 45 000,00 PLN;
Część nr 2: 55 000,00 PLN;
Część nr 3: 85 000,00 PLN.
Do oferty należy załączyć dowód wniesienia wadium.
III. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
IV. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24 aa ustawy Pzp.
V. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy
Pzp, do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie to będzie polegało na powtórzeniu
usług szczegółowo określonych w opisie przedmiotu zamówienia podstawowego. Wykonawca będzie musiał
wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu analogicznych, jak w zamówieniu podstawowym, z
ewentualną modyfikacja wynikającą z zakresu zamówienia powtórzonego. Udzielenie zamówienia z wolnej ręki
zostanie poprzedzone negocjacjami. Zamówienie z wolnej ręki zostanie udzielone na warunkach określonych
we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/11/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

