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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:310462-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Bełchatów: Usługi związane z odpadami
2021/S 118-310462

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: „Eko-Region” Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 769-19-17-979
Adres pocztowy: ul. Bawełniana 18
Miejscowość: Bełchatów
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Kod pocztowy: 97-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Dąbrówka
E-mail: zamowieniapubliczne@eko-region.pl 
Tel.:  +48 446330815
Faks:  +48 446330819
Adresy internetowe:
Główny adres: www.eko-region.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/eko-region.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka z o.o.

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

II.1.1) Nazwa:
Zagospodarowanie 20 02 01/ 2021

II.1.2) Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę zagospodarowania odpadów o kodzie 20 
02 01 – odpady ulegające biodegradacji, zgromadzonych na terenie zakładów/instalacji zarządzanych przez 
Zamawiającego w szacunkowej ilości 5 000 Mg / 5 miesięcy.
Zamówienie zostało podzielone na następujące zadania:
— zadanie nr 1 – 1 000 Mg / 5 mies.,
— zadanie nr 2 – 750 Mg / 5 mies.,
— zadanie nr 3 – 1 500 Mg / 5 mies.,
— zadanie nr 4 – 1 500 Mg / 5 mies.,
— zadanie nr 5 – 250 Mg / 5 mies.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 2 do SWZ.

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:
Dylów
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
zakład/instalacja w Dylowie gm. Pajęczno

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę zagospodarowania odpadów o kodzie 20 
02 01 – odpady ulegające biodegradacji, zgromadzonych na terenie zakładów/instalacji zarządzanych przez 
Zamawiającego.
2. Odpady będące przedmiotem umowy zostaną zagospodarowane na terenie zakładu wskazanego przez 
Wykonawcę w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami odzysku 
wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Zadanie nr 1: Dylów 200 Mg / miesiąc.
3. Ze względu na trudną do przewidzenia ilość odpadów do przekazania szacunkowa ilość określona w ust. 3 
niniejszego paragrafu może ulec zmianie. W związku z tym Zamawiający, w toku realizacji umowy, zastrzega 
sobie prawo ograniczenia tej ilości o maksimum 50 %. Zmniejszenie ilości odpadów w tym zakresie nie będzie 
rodziło żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, w szczególności o zapłatę 
wynagrodzenia za niezrealizowaną część umowy oraz o zapłatę odszkodowania w związku ze zmniejszeniem 
ilości szacunkowej. W niniejszej sytuacji nie wymaga się sporządzenia aneksu. Zamawiający gwarantuje 
Wykonawcy minimum 50 % szacunkowych ilości odpadów do odbioru w okresie trwania umowy.
4. Przekazanie odpadów odbywać się będzie na podstawie ustaleń Zamawiającego i Wykonawcy. Strony 
umowy dopuszczają realizację zgłoszeń poprzez e-mail, faks, bądź telefonicznie. Awizacja przekazania będzie 
zawierać informacje dotyczące docelowej instalacji, do której trafią odpady, nr miejsca prowadzenia działalności 
(MPD), nazwę, nr BDO i dane podmiotu transportującego, datę przekazania, nr rejestracyjny pojazdu oraz imię 
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i nazwisko kierowcy lub ewentualnie inne dane, konieczne do prawidłowego prowadzenia ewidencji odpadów, w 
tym wystawiania i potwierdzania kart przekazania odpadów w systemie BDO.
5. Wykonawca powinien mieć zdolność do przyjęcia i zagospodarowania od Zamawiającego odpady w ilościach 
określonych niniejszym paragrafie ust. 3.
6. Odpady będące przedmiotem niniejszej umowy dostarczane będą na zakład Wykonawcy środkami transportu 
Zamawiającego lub jego podwykonawców. Lista przewoźników, którymi podłuży się Zamawiający zostanie 
przekazana Wykonawcy w ciągu 2 dni od dnia podpisania umowy.
7. Zamawiający zapewnia odpowiednie zabezpieczenie ładunku podczas transportu. Zamawiający zobowiązuje 
się do transportu odpadów do miejsca docelowego nie powodując zagrożenia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego czy przekroczenia dopuszczalnej masy pojazdów.
Opis przedmiotu zamówienia szczegółowo opisany został w załączniku nr 2 do SWZ.

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
Okres w miesiącach: 5
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.2.13) 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:
Dylów
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład/instalacja w Dylowie gm. Pajęczno

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę zagospodarowania odpadów o kodzie 20 
02 01 – odpady ulegające biodegradacji, zgromadzonych na terenie Zakładów/Instalacji zarządzanych przez 
Zamawiającego.
2. Odpady będące przedmiotem umowy zostaną zagospodarowane na terenie zakładu wskazanego przez 
Wykonawcę w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami odzysku 
wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Zadanie nr 2: Dylów 150 Mg / miesiąc.
3. Ze względu na trudną do przewidzenia ilość odpadów do przekazania szacunkowa ilość określona w ust. 3 
niniejszego paragrafu może ulec zmianie. W związku z tym Zamawiający, w toku realizacji umowy, zastrzega 
sobie prawo ograniczenia tej ilości o maksimum 50 %. Zmniejszenie ilości odpadów w tym zakresie nie będzie 
rodziło żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, w szczególności o zapłatę 
wynagrodzenia za niezrealizowaną część umowy oraz o zapłatę odszkodowania w związku ze zmniejszeniem 
ilości szacunkowej. W niniejszej sytuacji nie wymaga się sporządzenia aneksu. Zamawiający gwarantuje 
Wykonawcy minimum 50 % szacunkowych ilości odpadów do odbioru w okresie trwania umowy.
4. Przekazanie odpadów odbywać się będzie na podstawie ustaleń Zamawiającego i Wykonawcy. Strony 
umowy dopuszczają realizację zgłoszeń poprzez e-mail, faks bądź telefonicznie. Awizacja przekazania będzie 
zawierać informacje dotyczące docelowej instalacji, do której trafią odpady, nr miejsca prowadzenia działalności 
(MPD), nazwę, nr BDO i dane podmiotu transportującego, datę przekazania, nr rejestracyjny pojazdu oraz imię 
i nazwisko kierowcy lub ewentualnie inne dane, konieczne do prawidłowego prowadzenia ewidencji odpadów, w 
tym wystawiania i potwierdzania kart przekazania odpadów w systemie BDO.
5. Wykonawca powinien mieć zdolność do przyjęcia i zagospodarowania od Zamawiającego odpady w ilościach 
określonych niniejszym paragrafie ust. 3.
6. Odpady będące przedmiotem niniejszej umowy dostarczane będą na Zakład Wykonawcy środkami 
transportu Zamawiającego lub jego podwykonawców. Lista przewoźników, którymi podłuży się Zamawiający 
zostanie przekazana Wykonawcy w ciągu 2 dni od dnia podpisania umowy.
7. Zamawiający zapewnia odpowiednie zabezpieczenie ładunku podczas transportu. Zamawiający zobowiązuje 
się do transportu odpadów do miejsca docelowego nie powodując zagrożenia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego czy przekroczenia dopuszczalnej masy pojazdów.
Opis przedmiotu zamówienia szczegółowo opisany został w załączniku nr 2 do SWZ.

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
Okres w miesiącach: 5
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.2.13) 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:
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Wola Kruszyńska
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład/ Instalacja w Woli Kruszyńskiej gm. Bełchatów

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę zagospodarowania odpadów o kodzie 20 
02 01 – odpady ulegające biodegradacji, zgromadzonych na terenie zakładów/instalacji zarządzanych przez 
Zamawiającego.
2. Odpady będące przedmiotem umowy zostaną zagospodarowane na terenie zakładu wskazanego przez 
Wykonawcę w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami odzysku 
wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Zadanie nr 3: Wola Kruszyńska 300 Mg / miesiąc.
3. Ze względu na trudną do przewidzenia ilość odpadów do przekazania szacunkowa ilość określona w ust. 3 
niniejszego paragrafu może ulec zmianie. W związku z tym Zamawiający, w toku realizacji umowy, zastrzega 
sobie prawo ograniczenia tej ilości o maksimum 50 %. Zmniejszenie ilości odpadów w tym zakresie nie będzie 
rodziło żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, w szczególności o zapłatę 
wynagrodzenia za niezrealizowaną część umowy oraz o zapłatę odszkodowania w związku ze zmniejszeniem 
ilości szacunkowej. W niniejszej sytuacji nie wymaga się sporządzenia aneksu. Zamawiający gwarantuje 
Wykonawcy minimum 50 % szacunkowych ilości odpadów do odbioru w okresie trwania umowy.
4. Przekazanie odpadów odbywać się będzie na podstawie ustaleń Zamawiającego i Wykonawcy. Strony 
umowy dopuszczają realizację zgłoszeń poprzez e-mail, faks bądź telefonicznie. Awizacja przekazania będzie 
zawierać informacje dotyczące docelowej instalacji, do której trafią odpady, nr miejsca prowadzenia działalności 
(MPD), nazwę, nr BDO i dane podmiotu transportującego, datę przekazania, nr rejestracyjny pojazdu oraz imię 
i nazwisko kierowcy lub ewentualnie inne dane, konieczne do prawidłowego prowadzenia ewidencji odpadów, w 
tym wystawiania i potwierdzania kart przekazania odpadów w systemie BDO.
5. Wykonawca powinien mieć zdolność do przyjęcia i zagospodarowania od Zamawiającego odpady w ilościach 
określonych niniejszym paragrafie ust. 3.
6. Odpady będące przedmiotem niniejszej umowy dostarczane będą na Zakład Wykonawcy środkami 
transportu Zamawiającego lub jego podwykonawców. Lista przewoźników, którymi podłuży się Zamawiający 
zostanie przekazana Wykonawcy w ciągu 2 dni od dnia podpisania umowy.
7. Zamawiający zapewnia odpowiednie zabezpieczenie ładunku podczas transportu. Zamawiający zobowiązuje 
się do transportu odpadów do miejsca docelowego nie powodując zagrożenia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego czy przekroczenia dopuszczalnej masy pojazdów.
Opis przedmiotu zamówienia szczegółowo opisany został w załączniku nr 2 do SWZ.

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
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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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
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

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:
Wola Kruszyńska
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład/instalacja w Woli Kruszyńskiej gm. Bełchatów

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę zagospodarowania odpadów o kodzie 20 
02 01 – odpady ulegające biodegradacji, zgromadzonych na terenie zakładów/instalacji zarządzanych przez 
Zamawiającego.
2. Odpady będące przedmiotem umowy zostaną zagospodarowane na terenie zakładu wskazanego przez 
Wykonawcę w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami odzysku 
wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Zadanie nr 4: Wola Kruszyńska 300 Mg / miesiąc.
3. Ze względu na trudną do przewidzenia ilość odpadów do przekazania szacunkowa ilość określona w ust. 3 
niniejszego paragrafu może ulec zmianie. W związku z tym Zamawiający, w toku realizacji umowy, zastrzega 
sobie prawo ograniczenia tej ilości o maksimum 50 %. Zmniejszenie ilości odpadów w tym zakresie nie będzie 
rodziło żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, w szczególności o zapłatę 
wynagrodzenia za niezrealizowaną część umowy oraz o zapłatę odszkodowania w związku ze zmniejszeniem 
ilości szacunkowej. W niniejszej sytuacji nie wymaga się sporządzenia aneksu. Zamawiający gwarantuje 
Wykonawcy minimum 50 % szacunkowych ilości odpadów do odbioru w okresie trwania umowy.
4. Przekazanie odpadów odbywać się będzie na podstawie ustaleń Zamawiającego i Wykonawcy. Strony 
umowy dopuszczają realizację zgłoszeń poprzez e-mail, faks bądź telefonicznie. Awizacja przekazania będzie 
zawierać informacje dotyczące docelowej instalacji, do której trafią odpady, nr miejsca prowadzenia działalności 
(MPD), nazwę, nr BDO i dane podmiotu transportującego, datę przekazania, nr rejestracyjny pojazdu oraz imię 
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i nazwisko kierowcy lub ewentualnie inne dane, konieczne do prawidłowego prowadzenia ewidencji odpadów, w 
tym wystawiania i potwierdzania kart przekazania odpadów w systemie BDO.
5. Wykonawca powinien mieć zdolność do przyjęcia i zagospodarowania od Zamawiającego odpady w ilościach 
określonych niniejszym paragrafie ust. 3.
6. Odpady będące przedmiotem niniejszej umowy dostarczane będą na Zakład Wykonawcy środkami 
transportu Zamawiającego lub jego podwykonawców. Lista przewoźników, którymi podłuży się Zamawiający 
zostanie przekazana Wykonawcy w ciągu 2 dni od dnia podpisania umowy.
7. Zamawiający zapewnia odpowiednie zabezpieczenie ładunku podczas transportu. Zamawiający zobowiązuje 
się do transportu odpadów do miejsca docelowego nie powodując zagrożenia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego czy przekroczenia dopuszczalnej masy pojazdów.
Opis przedmiotu zamówienia szczegółowo opisany został w załączniku nr 2 do SWZ.

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
Okres w miesiącach: 5
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.2.13) 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:
Bełchatów
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład/instalacja w Bełchatowie

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę zagospodarowania odpadów o kodzie 20 
02 01 – odpady ulegające biodegradacji, zgromadzonych na terenie zakładów/instalacji zarządzanych przez 
Zamawiającego.
2. Odpady będące przedmiotem umowy zostaną zagospodarowane na terenie zakładu wskazanego przez 
Wykonawcę w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami odzysku 
wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Zadanie nr 5: Bełchatów 50 Mg / miesiąc.
3. Ze względu na trudną do przewidzenia ilość odpadów do przekazania szacunkowa ilość określona w ust. 3 
niniejszego paragrafu może ulec zmianie. W związku z tym Zamawiający, w toku realizacji umowy, zastrzega 
sobie prawo ograniczenia tej ilości o maksimum 50 %. Zmniejszenie ilości odpadów w tym zakresie nie będzie 
rodziło żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, w szczególności o zapłatę 
wynagrodzenia za niezrealizowaną część umowy oraz o zapłatę odszkodowania w związku ze zmniejszeniem 
ilości szacunkowej. W niniejszej sytuacji nie wymaga się sporządzenia aneksu. Zamawiający gwarantuje 
Wykonawcy minimum 50 % szacunkowych ilości odpadów do odbioru w okresie trwania umowy.
4. Przekazanie odpadów odbywać się będzie na podstawie ustaleń Zamawiającego i Wykonawcy. Strony 
umowy dopuszczają realizację zgłoszeń poprzez e-mail, faks bądź telefonicznie. Awizacja przekazania będzie 
zawierać informacje dotyczące docelowej instalacji, do której trafią odpady, nr miejsca prowadzenia działalności 
(MPD), nazwę, nr BDO i dane podmiotu transportującego, datę przekazania, nr rejestracyjny pojazdu oraz imię 
i nazwisko kierowcy lub ewentualnie inne dane, konieczne do prawidłowego prowadzenia ewidencji odpadów, w 
tym wystawiania i potwierdzania kart przekazania odpadów w systemie BDO.
5. Wykonawca powinien mieć zdolność do przyjęcia i zagospodarowania od Zamawiającego odpady w ilościach 
określonych niniejszym paragrafie ust. 3.
6. Odpady będące przedmiotem niniejszej umowy dostarczane będą na Zakład Wykonawcy środkami 
transportu Zamawiającego lub jego podwykonawców. Lista przewoźników, którymi podłuży się Zamawiający 
zostanie przekazana Wykonawcy w ciągu 2 dni od dnia podpisania umowy.
7. Zamawiający zapewnia odpowiednie zabezpieczenie ładunku podczas transportu. Zamawiający zobowiązuje 
się do transportu odpadów do miejsca docelowego nie powodując zagrożenia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego czy przekroczenia dopuszczalnej masy pojazdów.
Opis przedmiotu zamówienia szczegółowo opisany został w załączniku nr 2 do SWZ.

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
Okres w miesiącach: 5
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.2.13) 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
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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 powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca lub jego podwykonawca przedłoży 
uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj.:
— jest zarejestrowany w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i 
gospodarujących odpadami (BDO) w szczególności w dziale XI w zakresie przetwarzania odpadów oraz w 
dziale VII – transport odpadów i przekaże Zamawiającemu informację o nadanym numerze rejestrowym BDO,
— posiada i przekaże Zamawiającemu aktualną decyzję na przetwarzanie odpadów o kodzie 20 02 01 w 
procesach zgodnych ze sposobem ich zagospodarowania ustalonych przez ustawodawcę – zgodnie z ustawą z 
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 701).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami 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.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/07/2021
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
Oferta musi zachować ważność do: 19/10/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 22/07/2021
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Platforma zakupowa

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający przewiduje procedurę odwróconej kolejności oceny ofert.
Zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w niniejszym postępowaniu, zastosuje tzw. „procedurę 
odwróconej kolejności oceny ofert”, tj. możliwość dokonania najpierw badania i oceny ofert, a następnie 
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dokonania kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku 
podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Szczegółowe informacje dotyczące złożenia oświadczenia JEDZ określa rozdział VIII pkt 2 SWZ.
Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7, w wysokości do 50 % 
wartości zamówienia podstawowego dla każdego zadania.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie 
uregulowanym w art. 455 Pzp oraz wskazanym we wzorze umowy.

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 
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/06/2021
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