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Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie 
Krajowy numer identyfikacyjny: PL422 
Adres pocztowy: Komunalna 5 
Miejscowość: Koszalin 
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Kod pocztowy: 75-724 
Państwo: Polska 
Osoba do kontaktów: Anna Pieńkowska 
E-mail: Anna.Pienkowska@pgkkoszalin.pl 
Tel.: +48 943484432 
Faks: +48 943484434 
Adresy internetowe:  
Główny adres: http://pgkkoszalin.pl/ 
Adres profilu nabywcy: http://pgkkoszalin.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_koszalin/proceedings
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
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów w 2023 roku w podziale na 11 zadań.
Numer referencyjny: 43

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_pl
https://prozorro.gov.ua/page/plus#register
mailto:Anna.Pienkowska@pgkkoszalin.pl?subject=TED
http://pgkkoszalin.pl/
http://pgkkoszalin.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_koszalin/proceedings


II.1.2) Główny kod CPV
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów w 2023 roku w podziale na 11 zadań: Zadanie
1: odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – I kwartał z RZOO w
Sianowie przy ul. Łubuszan 80. Zadanie 2: odbiór i zagospodarowanie odpadów o
kodzie 19 12 12 – II kwartał z RZOO w Sianowie przy ul. Łubuszan 80 Zadanie 3:
odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – III kwartał z RZOO w
Sianowie przy ul. Łubuszan 80. Zadanie 4: odbiór i zagospodarowanie odpadów o
kodzie 19 12 12 – IV kwartał z RZOO w Sianowie przy ul. Łubuszan 80. Zadanie 5:
odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – wytworzonych z odpadów o
kodzie 20 03 07 z RZOO w Sianowie przy ul. Łubuszan 80. Zadanie 6: odbiór i
zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 z RZOO w Sianowie przy ul. Łubuszan
80. Zadanie 7: odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 15 01 06 z RZOO w
Sianowie przy ul. Łubuszan 80.

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:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów w 2023 roku w podziale na 11 zadań: Zadanie
1: odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – I kwartał z RZOO w
Sianowie ul. Łubuszan 80.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Regionalny Zakład Odzysku Odpadów w Sianowie, ul. Łubuszan 80.

II.2.4) Opis zamówienia:
Nazwa odpadu (opis odpadu) Kod odpadu - Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19
12 11 - I kwartał 2023r. 19 12 12 Przewidywana ilość w 2023 roku (Mg) Do 6000,00
Mg Wymagany proces zagospodarowania
R1 lub R12 Z uwagi na charakter zamówienia Zamawiający określa wymagania
dotyczące zatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie
realizacji zamówienia, o których to wymaganiach mowa w art. 95 ustawy Pzp.
a czynności prowadzone przez wykonawcę wymagają stałego zaangażowania osób
i tym samym czynności w zakresie realizacji zamówienia polegają na wykonywaniu
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1510,1700 z późn. zm.):
1) transportu odpadów
2) bezpośrednio związane z przetwarzaniem i odzyskiem odpadów.
a) Przedmiotem zamówienia jest cykliczny odbiór i zagospodarowanie poprzez proces
przetwarzania i odzysku odpadów o kodzie 19 12 12 (Inne odpady, w tym zmieszane
substancje i przedmioty, z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione
w 19 12 11) z Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie (dalej RZOO)



przy ul. Łubuszan 80
b) Odpady te mogą zostać poddane procesowi recyklingu R1 lub odzysku R12
zgodnie z określeniem oznaczenia tego procesu w Ustawie o odpadach/załączniku IA
do Rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii
Europejskiej z dnia 14.06.2006r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. U. UE. L
190/1 z późn. zm.) - przy czym przez „poddanie procesowi odzysku” rozumie się
rozpoczęcie i zakończenie tego procesu.
c) Przedmiotem zamówienia objęte są odpady wytworzone na instalacji mechanicznej,
której podstawą jest sito bębnowe o posiadanych otworach siewnych w rozmiarze 80
mm i 320 mm, instalacja wyposażona jest ponadto w rozrywarkę worków, 2
separatory metali żelaznych, separator metali kolorowych, separator balistyczny,
separator powietrzny oraz sortownie manualne. Odpady przeznaczone do odbioru to
odpady w rozmiarze powyżej 80 mm. Odpady nieprasowane (luzem).
d) Odpady o kodzie 19 12 12 mogą być zanieczyszczone innymi odpadami, takimi jak
piasek, drobne szkło, itp. oraz wtrącenia odpadów w nierozerwanych workach
e) Zanieczyszczenia: jako zanieczyszczenia ustala się:
a. frakcje ulegające biodegradacji
b. szkło
c. części metalowe, odpady mineralne, w tym budowlane
d. substancje i odpady niebezpieczne
f) Ustala się dopuszczalny poziom zanieczyszczeń jako 15% masy odbieranej
od PGK Sp. z o.o.
g) W przypadku przekroczenia ilości zanieczyszczeń podanych powyżej Wykonawca
jest uprawniony do odmowy odebrania odpadów z terenu RZOO Sianów. Strony
postanawiają, że w takiej sytuacji: PGK Sp. z o.o. w Koszalinie nie będzie miała
roszczenia
o wykonanie umowy w tej części, którego się zrzeka, a Wykonawca nie wystąpi z
roszczeniem o wykonanie umowy lub odszkodowanie z tego tytułu, w tym z tytułu
kosztów transportu, których to roszczeń Wykonawca się zrzeka.

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
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/03/2023
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
Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia zakresu zamówienia w postaci
części usług stanowiącej do 50% ilości całego zamówienia, przy czym minimalna
wielkość świadczenia wynosić będzie 50% wartości zamówienia.

II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:



Odbiór i zagospodarowanie odpadów w 2023 roku w podziale na 11 zadań: Zadanie
2: odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – II kwartał z RZOO w
Sianowie ul. Łubuszan 80.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Regionalny Zakład Odzysku Odpadów w Sianowie, ul. Łubuszan 80.

II.2.4) Opis zamówienia:
Nazwa odpadu (opis odpadu) Kod odpadu - Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19
12 11 - II kwartał 2023r. 19 12 12 Przewidywana ilość w 2023 roku (Mg) Do 6000,00
Mg Wymagany proces zagospodarowania
R1 lub R12 Z uwagi na charakter zamówienia Zamawiający określa wymagania
dotyczące zatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie
realizacji zamówienia, o których to wymaganiach mowa w art. 95 ustawy Pzp.
a czynności prowadzone przez wykonawcę wymagają stałego zaangażowania osób
i tym samym czynności w zakresie realizacji zamówienia polegają na wykonywaniu
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1510,1700 z późn. zm.):
1) transportu odpadów
2) bezpośrednio związane z przetwarzaniem i odzyskiem odpadów.
a) Przedmiotem zamówienia jest cykliczny odbiór i zagospodarowanie poprzez proces
przetwarzania i odzysku odpadów o kodzie 19 12 12 (Inne odpady, w tym zmieszane
substancje i przedmioty, z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione
w 19 12 11) z Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie (dalej RZOO)
przy ul. Łubuszan 80
b) Odpady te mogą zostać poddane procesowi recyklingu R1 lub odzysku R12
zgodnie z określeniem oznaczenia tego procesu w Ustawie o odpadach/załączniku IA
do Rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii
Europejskiej z dnia 14.06.2006r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. U. UE. L
190/1 z późn. zm.) - przy czym przez „poddanie procesowi odzysku” rozumie się
rozpoczęcie i zakończenie tego procesu.
c) Przedmiotem zamówienia objęte są odpady wytworzone na instalacji mechanicznej,
której podstawą jest sito bębnowe o posiadanych otworach siewnych w rozmiarze 80
mm i 320 mm, instalacja wyposażona jest ponadto w rozrywarkę worków, 2
separatory metali żelaznych, separator metali kolorowych, separator balistyczny,
separator powietrzny oraz sortownie manualne. Odpady przeznaczone do odbioru to
odpady w rozmiarze powyżej 80 mm. Odpady nieprasowane (luzem).
d) Odpady o kodzie 19 12 12 mogą być zanieczyszczone innymi odpadami, takimi jak
piasek, drobne szkło, itp. oraz wtrącenia odpadów w nierozerwanych workach
e) Zanieczyszczenia: jako zanieczyszczenia ustala się:
a. frakcje ulegające biodegradacji
b. szkło
c. części metalowe, odpady mineralne, w tym budowlane
d. substancje i odpady niebezpieczne
f) Ustala się dopuszczalny poziom zanieczyszczeń jako 15% masy odbieranej
od PGK Sp. z o.o.
g) W przypadku przekroczenia ilości zanieczyszczeń podanych powyżej Wykonawca
jest uprawniony do odmowy odebrania odpadów z terenu RZOO Sianów. Strony
postanawiają, że w takiej sytuacji: PGK Sp. z o.o. w Koszalinie nie będzie miała



roszczenia
o wykonanie umowy w tej części, którego się zrzeka, a Wykonawca nie wystąpi z
roszczeniem o wykonanie umowy lub odszkodowanie z tego tytułu, w tym z tytułu
kosztów transportu, których to roszczeń Wykonawca się zrzeka.

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
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/03/2023
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
Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia zakresu zamówienia w postaci
części usług stanowiącej do 50% ilości całego zamówienia, przy czym minimalna
wielkość świadczenia wynosić będzie 50% wartości zamówienia.

II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów w 2023 roku w podziale na 11 zadań: odbiór i
zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – III kwartał z RZOO Sianów ul.
Łubuszan 80.
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Regionalny Zakład Odzysku Odpadów w Sianowie, ul. Łubuszan 80.

II.2.4) Opis zamówienia:
Nazwa odpadu (opis odpadu) Kod odpadu - Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19
12 11 - III kwartał 2023r. 19 12 12 Przewidywana ilość w 2023 roku (Mg) Do 6000,00
Mg Wymagany proces zagospodarowania
R1 lub R12 Z uwagi na charakter zamówienia Zamawiający określa wymagania
dotyczące zatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie
realizacji zamówienia, o których to wymaganiach mowa w art. 95 ustawy Pzp.
a czynności prowadzone przez wykonawcę wymagają stałego zaangażowania osób
i tym samym czynności w zakresie realizacji zamówienia polegają na wykonywaniu
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1510,1700 z późn. zm.):
1) transportu odpadów
2) bezpośrednio związane z przetwarzaniem i odzyskiem odpadów.



a) Przedmiotem zamówienia jest cykliczny odbiór i zagospodarowanie poprzez proces
przetwarzania i odzysku odpadów o kodzie 19 12 12 (Inne odpady, w tym zmieszane
substancje i przedmioty, z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione
w 19 12 11) z Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie (dalej RZOO)
przy ul. Łubuszan 80
b) Odpady te mogą zostać poddane procesowi recyklingu R1 lub odzysku R12
zgodnie z określeniem oznaczenia tego procesu w Ustawie o odpadach/załączniku IA
do Rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii
Europejskiej z dnia 14.06.2006r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. U. UE. L
190/1 z późn. zm.) - przy czym przez „poddanie procesowi odzysku” rozumie się
rozpoczęcie i zakończenie tego procesu.
c) Przedmiotem zamówienia objęte są odpady wytworzone na instalacji mechanicznej,
której podstawą jest sito bębnowe o posiadanych otworach siewnych w rozmiarze 80
mm i 320 mm, instalacja wyposażona jest ponadto w rozrywarkę worków, 2
separatory metali żelaznych, separator metali kolorowych, separator balistyczny,
separator powietrzny oraz sortownie manualne. Odpady przeznaczone do odbioru to
odpady w rozmiarze powyżej 80 mm. Odpady nieprasowane (luzem).
d) Odpady o kodzie 19 12 12 mogą być zanieczyszczone innymi odpadami, takimi jak
piasek, drobne szkło, itp. oraz wtrącenia odpadów w nierozerwanych workach
e) Zanieczyszczenia: jako zanieczyszczenia ustala się:
a. frakcje ulegające biodegradacji
b. szkło
c. części metalowe, odpady mineralne, w tym budowlane
d. substancje i odpady niebezpieczne
f) Ustala się dopuszczalny poziom zanieczyszczeń jako 15% masy odbieranej
od PGK Sp. z o.o.
g) W przypadku przekroczenia ilości zanieczyszczeń podanych powyżej Wykonawca
jest uprawniony do odmowy odebrania odpadów z terenu RZOO Sianów. Strony
postanawiają, że w takiej sytuacji: PGK Sp. z o.o. w Koszalinie nie będzie miała
roszczenia
o wykonanie umowy w tej części, którego się zrzeka, a Wykonawca nie wystąpi z
roszczeniem o wykonanie umowy lub odszkodowanie z tego tytułu, w tym z tytułu
kosztów transportu, których to roszczeń Wykonawca się zrzeka.

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
Początek: 01/07/2023
Koniec: 30/09/2023
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
Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia zakresu zamówienia w postaci
części usług stanowiącej do 50% ilości całego zamówienia, przy czym minimalna
wielkość świadczenia wynosić będzie 50% wartości zamówienia.

II.2) Opis



II.2.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów w 2023 roku w podziale na 11 zadań: odbiór i
zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – IV kwartał z RZOO Sianów ul.
Łubuszan 80.
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Regionalny Zakład Odzysku Odpadów w Sianowie, ul. Łubuszan 80.

II.2.4) Opis zamówienia:
Nazwa odpadu (opis odpadu) Kod odpadu - Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19
12 11 - III kwartał 2023r. 19 12 12 Przewidywana ilość w 2023 roku (Mg) Do 6000,00
Mg Wymagany proces zagospodarowania
R1 lub R12 Z uwagi na charakter zamówienia Zamawiający określa wymagania
dotyczące zatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie
realizacji zamówienia, o których to wymaganiach mowa w art. 95 ustawy Pzp.
a czynności prowadzone przez wykonawcę wymagają stałego zaangażowania osób
i tym samym czynności w zakresie realizacji zamówienia polegają na wykonywaniu
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1510,1700 z późn. zm.):
1) transportu odpadów
2) bezpośrednio związane z przetwarzaniem i odzyskiem odpadów.
a) Przedmiotem zamówienia jest cykliczny odbiór i zagospodarowanie poprzez proces
przetwarzania i odzysku odpadów o kodzie 19 12 12 (Inne odpady, w tym zmieszane
substancje i przedmioty, z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione
w 19 12 11) z Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie (dalej RZOO)
przy ul. Łubuszan 80
b) Odpady te mogą zostać poddane procesowi recyklingu R1 lub odzysku R12
zgodnie z określeniem oznaczenia tego procesu w Ustawie o odpadach/załączniku IA
do Rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii
Europejskiej z dnia 14.06.2006r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. U. UE. L
190/1 z późn. zm.) - przy czym przez „poddanie procesowi odzysku” rozumie się
rozpoczęcie i zakończenie tego procesu.
c) Przedmiotem zamówienia objęte są odpady wytworzone na instalacji mechanicznej,
której podstawą jest sito bębnowe o posiadanych otworach siewnych w rozmiarze 80
mm i 320 mm, instalacja wyposażona jest ponadto w rozrywarkę worków, 2
separatory metali żelaznych, separator metali kolorowych, separator balistyczny,
separator powietrzny oraz sortownie manualne. Odpady przeznaczone do odbioru to
odpady w rozmiarze powyżej 80 mm. Odpady nieprasowane (luzem).
d) Odpady o kodzie 19 12 12 mogą być zanieczyszczone innymi odpadami, takimi jak
piasek, drobne szkło, itp. oraz wtrącenia odpadów w nierozerwanych workach
e) Zanieczyszczenia: jako zanieczyszczenia ustala się:
a. frakcje ulegające biodegradacji
b. szkło
c. części metalowe, odpady mineralne, w tym budowlane
d. substancje i odpady niebezpieczne
f) Ustala się dopuszczalny poziom zanieczyszczeń jako 15% masy odbieranej
od PGK Sp. z o.o.



g) W przypadku przekroczenia ilości zanieczyszczeń podanych powyżej Wykonawca
jest uprawniony do odmowy odebrania odpadów z terenu RZOO Sianów. Strony
postanawiają, że w takiej sytuacji: PGK Sp. z o.o. w Koszalinie nie będzie miała
roszczenia
o wykonanie umowy w tej części, którego się zrzeka, a Wykonawca nie wystąpi z
roszczeniem o wykonanie umowy lub odszkodowanie z tego tytułu, w tym z tytułu
kosztów transportu, których to roszczeń Wykonawca się zrzeka.

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
Początek: 01/10/2023
Koniec: 31/12/2023
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
Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia zakresu zamówienia w postaci
części usług stanowiącej do 50% ilości całego zamówienia, przy czym minimalna
wielkość świadczenia wynosić będzie 50% wartości zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów w 2023 roku w podziale na 11 zadań: odbiór i
zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – wytworzonych z odpadów o kodzie
20 03 07 z RZOO Sianów ul. Łubuszan 80.
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Regionalny Zakład Odzysku Odpadów w Sianowie, ul. Łubuszan 80.

II.2.4) Opis zamówienia:
Nazwa odpadu (opis odpadu) Kod odpadu Inne odpady (w tym zmieszane substancje i
przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 -
wytworzone z odpadów wielkogabarytowych 19 12 12 Przewidywana ilość w 2023
roku (Mg) Do 5000,00 Wymagany proces zagospodarowania
R1 lub R12
Z uwagi na charakter zamówienia Zamawiający określa wymagania dotyczące
zatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji
zamówienia, o których to wymaganiach mowa w art. 95 ustawy Pzp.
a czynności prowadzone przez wykonawcę wymagają stałego zaangażowania osób
i tym samym czynności w zakresie realizacji zamówienia polegają na wykonywaniu
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy



(Dz. U. z 2022 r. poz. 1510,1700 z późn. zm.):
1) transportu odpadów
2) bezpośrednio związane z przetwarzaniem i odzyskiem odpadów.
a) Przedmiotem zamówienia jest cykliczny odbiór i zagospodarowanie poprzez proces
odzysku odpadów o kodzie 19 12 12 (Inne odpady, w tym zmieszane substancje i
przedmioty, z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11), przy
czym odpady te mogą zostać poddane procesowi R1, R12 zgodnie z określeniem
oznaczenia tego procesu w Ustawie o odpadach/załączniku IA do Rozporządzenia
(WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia
14.06.2006r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. U. UE. L 190/1 z późn. zm.) -
przy czym przez „poddanie procesowi odzysku” rozumie się rozpoczęcie i
zakończenie tego procesu.
b) Odpady w rozmiarze 80 - 400 mm pochodzące po wstępnym rozdrobnieniu i
separacji magnetycznej odpadów wielkogabarytowych. Odpady nieprasowane (luzem).
c) Odpady o kodzie 19 12 12 mogą być zanieczyszczone innymi odpadami, takimi jak
piasek, drobne szkło, itp.
d) Odebrane partie odpadów mogą różnić się co do składu, a jakiekolwiek różnice nie
będą stanowiły podstaw roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
e) Wykonawca musi zapewnić ciągły, nieprzerwany, sukcesywny odbiór odpadów.

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
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
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
Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia zakresu zamówienia w postaci
części usług stanowiącej do 50% ilości całego zamówienia, przy czym minimalna
wielkość świadczenia wynosić będzie 50% wartości zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów w 2023 roku w podziale na 11 zadań: odbiór i
zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 z RZOO Sianów ul. Łubuszan 80.
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Regionalny Zakład Odzysku Odpadów w Sianowie, ul. Łubuszan 80.

II.2.4) Opis zamówienia:



Nazwa odpadu (opis odpadu) Kod odpadu Odpady palne (paliwo alternatywne) 19 12
10 Przewidywana ilość w 2023 roku (Mg) Do 600,00 Wymagany proces
zagospodarowania R1 lub R12
Z uwagi na charakter zamówienia Zamawiający określa wymagania dotyczące
zatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji
zamówienia, o których to wymaganiach mowa w art. 95 ustawy Pzp. a czynności
prowadzone przez wykonawcę wymagają stałego zaangażowania osób i tym samym
czynności w zakresie realizacji zamówienia polegają na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1510,1700 z późn. zm.):
1) transportu odpadów
2) bezpośrednio związane z przetwarzaniem i odzyskiem odpadów.
a) Załadunek odpadów odbywał się będzie sprzętem Zamawiającego, a Wykonawca
zobowiązany będzie do podstawienia kontenera lub innego sprzętu przystosowanego
do odbioru tego typu odpadów.
b) Odpady przekazywane do zagospodarowania będą transportowane przez
Wykonawcę na jego koszt.
c) W chwili przekazania odpadów przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy,
Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za przejęte odpady, za należyte
postępowanie z nimi, za skutki z tego wynikające oraz za działania i zaniechania
pracowników i podmiotów, którymi posłużył się wykonując przedmiot zamówienia
(transportujący).
d) Odbiór odpadów będzie potwierdzany kartami przekazania odpadów zgodnie z
obowiązującymi przepisami za pośrednictwem BDO.
e) Rozliczanie ilości odpadów następować będzie na podstawie legalizowanej wagi
towarowej znajdującej się u Zamawiającego wg wydruku dowodu ważenia. Dopuszcza
się możliwość przyjęcia rozliczenia odpadów na podstawie legalizowanej wagi
towarowej znajdującej się u Wykonawcy w przypadku wystąpienia znacznych
zanieczyszczeń, po uprzednich uzgodnieniach.
f) Wykonawca, w tym transportujący, zobowiązany jest do potwierdzania
wystawionych dokumentów w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
g) Wykonawca, w tym transportujący odpady, zobowiązany jest posiadać wpis do BDO
w zakresie niezbędnym do realizacji usługi oraz wszelkie decyzje wymagane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
h) Wykonawca zobowiązany będzie do:
a. Sukcesywnego odbioru odpadów wg potrzeb Zamawiającego.
b. Gotowości do realizacji zobowiązań umownych niezwłocznie po podpisaniu
umowy. Rozpoczęcie odbiorów nastąpi w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
c. Każdorazowo przed planowanym odbiorem dokonać awizacji pocztą elektroniczną
na adres: awizacjeZOO@pgkkoszalin.pl; awizacja będzie zawierała numer
rejestracyjny pojazdu odbierającego odpady, nr rejestrowy z Bazy Danych o
Odpadach podmiotu transportującego odpad, oraz wskazanie numeru miejsca
prowadzenia działalności Wykonawcy (nr MPD) w Bazie Danych o Odpadach, do
którego będą transportowane odpady.
d. Zatwierdzenia w elektronicznej Karcie Przekazania Odpadów wystawionej przez
Zamawiającego w Bazie Danych o Odpadach, masy odpadów wynikającej z ważenia
przeprowadzonego przez Zamawiającego na wadze znajdującej się w Regionalnym
Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie . Dopuszcza się odrzucenie elektronicznej
Karty Przekazania Odpadów w celu skorygowania masy po wcześniejszych ustaleniach
dotyczących możliwych zanieczyszczeń
e. Posiadania na każdym etapie realizacji umowy ważnych decyzji administracyjnych
na transport oraz prowadzenie właściwego procesu odzysku/recyklingu zgodnego z
obowiązującymi przepisami prawa oraz do niezwłocznego informowania
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Zamawiającego o zmianach ww. decyzji. Naruszenie obowiązków opisanych w
niniejszym punkcie stanowi nienależyte wykonanie umowy, jak również upoważnia
Zamawiającego do jednostronnego jej rozwiązania.

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
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
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
Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia zakresu zamówienia w postaci
części usług stanowiącej do 50% ilości całego zamówienia, przy czym minimalna
wielkość świadczenia wynosić będzie 50% wartości zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów w 2023 roku w podziale na 11 zadań: odbiór i
zagospodarowanie odpadów o kodzie 15 01 06 z RZOO Sianów ul. Łubuszan 80.
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Regionalny Zakład Odzysku Odpadów w Sianowie, ul. Łubuszan 80.

II.2.4) Opis zamówienia:
Nazwa odpadu (opis odpadu) Kod odpadu Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01
06 Przewidywana ilość w 2023 roku (Mg) Do 6000,00 Wymagany proces
zagospodarowania
R12
Z uwagi na charakter zamówienia Zamawiający określa wymagania dotyczące
zatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji
zamówienia, o których to wymaganiach mowa w art. 95 ustawy Pzp. a czynności
prowadzone przez wykonawcę wymagają stałego zaangażowania osób i tym samym
czynności w zakresie realizacji zamówienia polegają na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1510,1700 z późn. zm.):
1) transportu odpadów
2) bezpośrednio związane z przetwarzaniem i odzyskiem odpadów.
a) Załadunek odpadów odbywał się będzie sprzętem Zamawiającego, a Wykonawca
zobowiązany będzie do podstawienia kontenera lub innego sprzętu przystosowanego
do odbioru tego typu odpadów.



b) Odpady przekazywane do zagospodarowania będą transportowane przez
Wykonawcę na jego koszt.
c) W chwili przekazania odpadów przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy,
Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za przejęte odpady, za należyte
postępowanie z nimi, za skutki z tego wynikające oraz za działania i zaniechania
pracowników i podmiotów, którymi posłużył się wykonując przedmiot zamówienia
(transportujący).
d) Odbiór odpadów będzie potwierdzany kartami przekazania odpadów zgodnie z
obowiązującymi przepisami za pośrednictwem BDO.
e) Rozliczanie ilości odpadów następować będzie na podstawie legalizowanej wagi
towarowej znajdującej się u Zamawiającego wg wydruku dowodu ważenia. Dopuszcza
się możliwość przyjęcia rozliczenia odpadów na podstawie legalizowanej wagi
towarowej znajdującej się u Wykonawcy w przypadku wystąpienia znacznych
zanieczyszczeń, po uprzednich uzgodnieniach.
f) Wykonawca, w tym transportujący, zobowiązany jest do potwierdzania
wystawionych dokumentów w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
g) Wykonawca, w tym transportujący odpady, zobowiązany jest posiadać wpis do BDO
w zakresie niezbędnym do realizacji usługi oraz wszelkie decyzje wymagane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
h) Wykonawca zobowiązany będzie do:
a. Sukcesywnego odbioru odpadów wg potrzeb Zamawiającego.
b. Gotowości do realizacji zobowiązań umownych niezwłocznie po podpisaniu
umowy. Rozpoczęcie odbiorów nastąpi w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
c. Każdorazowo przed planowanym odbiorem dokonać awizacji pocztą elektroniczną
na adres: awizacjeZOO@pgkkoszalin.pl; awizacja będzie zawierała numer
rejestracyjny pojazdu odbierającego odpady, nr rejestrowy z Bazy Danych o
Odpadach podmiotu transportującego odpad, oraz wskazanie numeru miejsca
prowadzenia działalności Wykonawcy (nr MPD) w Bazie Danych o Odpadach, do
którego będą transportowane odpady.
d. Zatwierdzenia w elektronicznej Karcie Przekazania Odpadów wystawionej przez
Zamawiającego w Bazie Danych o Odpadach, masy odpadów wynikającej z ważenia
przeprowadzonego przez Zamawiającego na wadze znajdującej się w Regionalnym
Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie . Dopuszcza się odrzucenie elektronicznej
Karty Przekazania Odpadów w celu skorygowania masy po wcześniejszych ustaleniach
dotyczących możliwych zanieczyszczeń
e. Posiadania na każdym etapie realizacji umowy ważnych decyzji administracyjnych
na transport oraz prowadzenie właściwego procesu odzysku/recyklingu zgodnego z
obowiązującymi przepisami prawa oraz do niezwłocznego informowania
Zamawiającego o zmianach ww. decyzji. Naruszenie obowiązków opisanych w
niniejszym punkcie stanowi nienależyte wykonanie umowy, jak również upoważnia
Zamawiającego do jednostronnego jej rozwiązania.

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
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
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

mailto:awizacjeZOO@pgkkoszalin.pl?subject=TED


II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia zakresu zamówienia w postaci
części usług stanowiącej do 50% ilości całego zamówienia, przy czym minimalna
wielkość świadczenia wynosić będzie 50% wartości zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów w 2023 roku w podziale na 11 zadań: odbiór i
zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03 – osobowe i ciężarowe z RZOO
Sianów ul. Łubuszan 80.
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Regionalny Zakład Odzysku Odpadów w Sianowie, ul. Łubuszan 80.

II.2.4) Opis zamówienia:
Nazwa odpadu (opis odpadu) Kod odpadu Zużyte opony – osobowe i ciężarowe całe
do 1,2 m 16 01 03 Przewidywana ilość w 2023 roku (Mg) do 300,00 Wymagany
proces zagospodarowania R3 lub R1
Z uwagi na charakter zamówienia Zamawiający określa wymagania dotyczące
zatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji
zamówienia, o których to wymaganiach mowa w art. 95 ustawy Pzp. a czynności
prowadzone przez wykonawcę wymagają stałego zaangażowania osób i tym samym
czynności w zakresie realizacji zamówienia polegają na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1510,1700 z późn. zm.):
1) transportu odpadów
2) bezpośrednio związane z przetwarzaniem i odzyskiem odpadów.
a) Załadunek odpadów odbywał się będzie sprzętem Zamawiającego, a Wykonawca
zobowiązany będzie do podstawienia kontenera lub innego sprzętu przystosowanego
do odbioru tego typu odpadów.
b) Odpady przekazywane do zagospodarowania będą transportowane przez
Wykonawcę na jego koszt.
c) W chwili przekazania odpadów przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy,
Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za przejęte odpady, za należyte
postępowanie z nimi, za skutki z tego wynikające oraz za działania i zaniechania
pracowników i podmiotów, którymi posłużył się wykonując przedmiot zamówienia
(transportujący).
d) Odbiór odpadów będzie potwierdzany kartami przekazania odpadów zgodnie z
obowiązującymi przepisami za pośrednictwem BDO.
e) Rozliczanie ilości odpadów następować będzie na podstawie legalizowanej wagi
towarowej znajdującej się u Zamawiającego wg wydruku dowodu ważenia. Dopuszcza
się możliwość przyjęcia rozliczenia odpadów na podstawie legalizowanej wagi
towarowej znajdującej się u Wykonawcy w przypadku wystąpienia znacznych
zanieczyszczeń, po uprzednich uzgodnieniach.
f) Wykonawca, w tym transportujący, zobowiązany jest do potwierdzania
wystawionych dokumentów w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z
obowiązującymi przepisami.



g) Wykonawca, w tym transportujący odpady, zobowiązany jest posiadać wpis do BDO
w zakresie niezbędnym do realizacji usługi oraz wszelkie decyzje wymagane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
h) Wykonawca zobowiązany będzie do:
a. Sukcesywnego odbioru odpadów wg potrzeb Zamawiającego.
b. Gotowości do realizacji zobowiązań umownych niezwłocznie po podpisaniu
umowy. Rozpoczęcie odbiorów nastąpi w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
c. Każdorazowo przed planowanym odbiorem dokonać awizacji pocztą elektroniczną
na adres: awizacjeZOO@pgkkoszalin.pl; awizacja będzie zawierała numer
rejestracyjny pojazdu odbierającego odpady, nr rejestrowy z Bazy Danych o
Odpadach podmiotu transportującego odpad, oraz wskazanie numeru miejsca
prowadzenia działalności Wykonawcy (nr MPD) w Bazie Danych o Odpadach, do
którego będą transportowane odpady.
d. Zatwierdzenia w elektronicznej Karcie Przekazania Odpadów wystawionej przez
Zamawiającego w Bazie Danych o Odpadach, masy odpadów wynikającej z ważenia
przeprowadzonego przez Zamawiającego na wadze znajdującej się w Regionalnym
Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie . Dopuszcza się odrzucenie elektronicznej
Karty Przekazania Odpadów w celu skorygowania masy po wcześniejszych ustaleniach
dotyczących możliwych zanieczyszczeń
e. Posiadania na każdym etapie realizacji umowy ważnych decyzji administracyjnych
na transport oraz prowadzenie właściwego procesu odzysku/recyklingu zgodnego z
obowiązującymi przepisami prawa oraz do niezwłocznego informowania
Zamawiającego o zmianach ww. decyzji. Naruszenie obowiązków opisanych w
niniejszym punkcie stanowi nienależyte wykonanie umowy, jak również upoważnia
Zamawiającego do jednostronnego jej rozwiązania.

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
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
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
Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia zakresu zamówienia w postaci
części usług stanowiącej do 50% ilości całego zamówienia, przy czym minimalna
wielkość świadczenia wynosić będzie 50% wartości zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów w 2023 roku w podziale na 11 zadań: odbiór i
zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03 – pocięte osobowe i ciężarowe z
RZOO Sianów ul. Łubuszan 80.
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Regionalny Zakład Odzysku Odpadów w Sianowie, ul. Łubuszan 80.

II.2.4) Opis zamówienia:
Nazwa odpadu (opis odpadu) Kod odpadu Zużyte opony – mix pocięte osobowe i
ciężarowe do 1,2 m 16 01 03 Przewidywana ilość w 2023 roku (Mg) Do 80,00
Wymagany proces zagospodarowania R3 lub R1
Z uwagi na charakter zamówienia Zamawiający określa wymagania dotyczące
zatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji
zamówienia, o których to wymaganiach mowa w art. 95 ustawy Pzp. a czynności
prowadzone przez wykonawcę wymagają stałego zaangażowania osób i tym samym
czynności w zakresie realizacji zamówienia polegają na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1510,1700 z późn. zm.):
1) transportu odpadów
2) bezpośrednio związane z przetwarzaniem i odzyskiem odpadów.
a) Załadunek odpadów odbywał się będzie sprzętem Zamawiającego, a Wykonawca
zobowiązany będzie do podstawienia kontenera lub innego sprzętu przystosowanego
do odbioru tego typu odpadów.
b) Odpady przekazywane do zagospodarowania będą transportowane przez
Wykonawcę na jego koszt.
c) W chwili przekazania odpadów przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy,
Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za przejęte odpady, za należyte
postępowanie z nimi, za skutki z tego wynikające oraz za działania i zaniechania
pracowników i podmiotów, którymi posłużył się wykonując przedmiot zamówienia
(transportujący).
d) Odbiór odpadów będzie potwierdzany kartami przekazania odpadów zgodnie z
obowiązującymi przepisami za pośrednictwem BDO.
e) Rozliczanie ilości odpadów następować będzie na podstawie legalizowanej wagi
towarowej znajdującej się u Zamawiającego wg wydruku dowodu ważenia. Dopuszcza
się możliwość przyjęcia rozliczenia odpadów na podstawie legalizowanej wagi
towarowej znajdującej się u Wykonawcy w przypadku wystąpienia znacznych
zanieczyszczeń, po uprzednich uzgodnieniach.
f) Wykonawca, w tym transportujący, zobowiązany jest do potwierdzania
wystawionych dokumentów w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
g) Wykonawca, w tym transportujący odpady, zobowiązany jest posiadać wpis do BDO
w zakresie niezbędnym do realizacji usługi oraz wszelkie decyzje wymagane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
h) Wykonawca zobowiązany będzie do:
a. Sukcesywnego odbioru odpadów wg potrzeb Zamawiającego.
b. Gotowości do realizacji zobowiązań umownych niezwłocznie po podpisaniu
umowy. Rozpoczęcie odbiorów nastąpi w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
c. Każdorazowo przed planowanym odbiorem dokonać awizacji pocztą elektroniczną
na adres: awizacjeZOO@pgkkoszalin.pl; awizacja będzie zawierała numer
rejestracyjny pojazdu odbierającego odpady, nr rejestrowy z Bazy Danych o
Odpadach podmiotu transportującego odpad, oraz wskazanie numeru miejsca
prowadzenia działalności Wykonawcy (nr MPD) w Bazie Danych o Odpadach, do
którego będą transportowane odpady.
d. Zatwierdzenia w elektronicznej Karcie Przekazania Odpadów wystawionej przez
Zamawiającego w Bazie Danych o Odpadach, masy odpadów wynikającej z ważenia
przeprowadzonego przez Zamawiającego na wadze znajdującej się w Regionalnym
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Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie . Dopuszcza się odrzucenie elektronicznej
Karty Przekazania Odpadów w celu skorygowania masy po wcześniejszych ustaleniach
dotyczących możliwych zanieczyszczeń
e. Posiadania na każdym etapie realizacji umowy ważnych decyzji administracyjnych
na transport oraz prowadzenie właściwego procesu odzysku/recyklingu zgodnego z
obowiązującymi przepisami prawa oraz do niezwłocznego informowania
Zamawiającego o zmianach ww. decyzji. Naruszenie obowiązków opisanych w
niniejszym punkcie stanowi nienależyte wykonanie umowy, jak również upoważnia
Zamawiającego do jednostronnego jej rozwiązania.

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
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
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
Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia zakresu zamówienia w postaci
części usług stanowiącej do 50% ilości całego zamówienia, przy czym minimalna
wielkość świadczenia wynosić będzie 50% wartości zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów w 2023 roku w podziale na 11 zadań: odbiór i
zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03 – rolnicze z RZOO Sianów ul.
Łubuszan 80.
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Regionalny Zakład Odzysku Odpadów w Sianowie, ul. Łubuszan 80.

II.2.4) Opis zamówienia:
Nazwa odpadu (opis odpadu) Kod odpadu Zużyte opony – rolnicze 16 01 03
Przewidywana ilość w 2023 roku (Mg) Do 30,00 Wymagany proces zagospodarowania
R3 lub R1
Z uwagi na charakter zamówienia Zamawiający określa wymagania dotyczące
zatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji
zamówienia, o których to wymaganiach mowa w art. 95 ustawy Pzp. a czynności
prowadzone przez wykonawcę wymagają stałego zaangażowania osób i tym samym
czynności w zakresie realizacji zamówienia polegają na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1510,1700 z późn. zm.):



1) transportu odpadów
2) bezpośrednio związane z przetwarzaniem i odzyskiem odpadów.
a) Załadunek odpadów odbywał się będzie sprzętem Zamawiającego, a Wykonawca
zobowiązany będzie do podstawienia kontenera lub innego sprzętu przystosowanego
do odbioru tego typu odpadów.
b) Odpady przekazywane do zagospodarowania będą transportowane przez
Wykonawcę na jego koszt.
c) W chwili przekazania odpadów przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy,
Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za przejęte odpady, za należyte
postępowanie z nimi, za skutki z tego wynikające oraz za działania i zaniechania
pracowników i podmiotów, którymi posłużył się wykonując przedmiot zamówienia
(transportujący).
d) Odbiór odpadów będzie potwierdzany kartami przekazania odpadów zgodnie z
obowiązującymi przepisami za pośrednictwem BDO.
e) Rozliczanie ilości odpadów następować będzie na podstawie legalizowanej wagi
towarowej znajdującej się u Zamawiającego wg wydruku dowodu ważenia. Dopuszcza
się możliwość przyjęcia rozliczenia odpadów na podstawie legalizowanej wagi
towarowej znajdującej się u Wykonawcy w przypadku wystąpienia znacznych
zanieczyszczeń, po uprzednich uzgodnieniach.
f) Wykonawca, w tym transportujący, zobowiązany jest do potwierdzania
wystawionych dokumentów w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
g) Wykonawca, w tym transportujący odpady, zobowiązany jest posiadać wpis do BDO
w zakresie niezbędnym do realizacji usługi oraz wszelkie decyzje wymagane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
h) Wykonawca zobowiązany będzie do:
a. Sukcesywnego odbioru odpadów wg potrzeb Zamawiającego.
b. Gotowości do realizacji zobowiązań umownych niezwłocznie po podpisaniu
umowy. Rozpoczęcie odbiorów nastąpi w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
c. Każdorazowo przed planowanym odbiorem dokonać awizacji pocztą elektroniczną
na adres: awizacjeZOO@pgkkoszalin.pl; awizacja będzie zawierała numer
rejestracyjny pojazdu odbierającego odpady, nr rejestrowy z Bazy Danych o
Odpadach podmiotu transportującego odpad, oraz wskazanie numeru miejsca
prowadzenia działalności Wykonawcy (nr MPD) w Bazie Danych o Odpadach, do
którego będą transportowane odpady.
d. Zatwierdzenia w elektronicznej Karcie Przekazania Odpadów wystawionej przez
Zamawiającego w Bazie Danych o Odpadach, masy odpadów wynikającej z ważenia
przeprowadzonego przez Zamawiającego na wadze znajdującej się w Regionalnym
Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie . Dopuszcza się odrzucenie elektronicznej
Karty Przekazania Odpadów w celu skorygowania masy po wcześniejszych ustaleniach
dotyczących możliwych zanieczyszczeń
e. Posiadania na każdym etapie realizacji umowy ważnych decyzji administracyjnych
na transport oraz prowadzenie właściwego procesu odzysku/recyklingu zgodnego z
obowiązującymi przepisami prawa oraz do niezwłocznego informowania
Zamawiającego o zmianach ww. decyzji. Naruszenie obowiązków opisanych w
niniejszym punkcie stanowi nienależyte wykonanie umowy, jak również upoważnia
Zamawiającego do jednostronnego jej rozwiązania.

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
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
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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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia zakresu zamówienia w postaci
części usług stanowiącej do 50% ilości całego zamówienia, przy czym minimalna
wielkość świadczenia wynosić będzie 50% wartości zamówienia.

II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów w 2023 roku w podziale na 11 zadań: odbiór i
zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 03 z RZOO Sianów ul. Łubuszan 80.
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Regionalny Zakład Odzysku Odpadów w Sianowie, ul. Łubuszan 80.

II.2.4) Opis zamówienia:
Nazwa odpadu (opis odpadu) Kod odpadu Kompost nieodpowiadający wymaganiom
19 05 03 Przewidywana ilość w 2023 roku (Mg) Do 9000,00 Wymagany proces
zagospodarowania R5 lub R3
Z uwagi na charakter zamówienia Zamawiający określa wymagania dotyczące
zatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji
zamówienia, o których to wymaganiach mowa w art. 95 ustawy Pzp. a czynności
prowadzone przez wykonawcę wymagają stałego zaangażowania osób i tym samym
czynności w zakresie realizacji zamówienia polegają na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1510,1700 z późn. zm.):
1) transportu odpadów
2) bezpośrednio związane z przetwarzaniem i odzyskiem odpadów.
a) Załadunek odpadów odbywał się będzie sprzętem Zamawiającego, a Wykonawca
zobowiązany będzie do podstawienia kontenera lub innego sprzętu przystosowanego
do odbioru tego typu odpadów.
b) Odpady przekazywane do zagospodarowania będą transportowane przez
Wykonawcę na jego koszt.
c) W chwili przekazania odpadów przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy,
Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za przejęte odpady, za należyte
postępowanie z nimi, za skutki z tego wynikające oraz za działania i zaniechania
pracowników i podmiotów, którymi posłużył się wykonując przedmiot zamówienia
(transportujący).
d) Odbiór odpadów będzie potwierdzany kartami przekazania odpadów zgodnie z
obowiązującymi przepisami za pośrednictwem BDO.
e) Rozliczanie ilości odpadów następować będzie na podstawie legalizowanej wagi
towarowej znajdującej się u Zamawiającego wg wydruku dowodu ważenia. Dopuszcza
się możliwość przyjęcia rozliczenia odpadów na podstawie legalizowanej wagi
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towarowej znajdującej się u Wykonawcy w przypadku wystąpienia znacznych
zanieczyszczeń, po uprzednich uzgodnieniach.
f) Wykonawca, w tym transportujący, zobowiązany jest do potwierdzania
wystawionych dokumentów w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
g) Wykonawca, w tym transportujący odpady, zobowiązany jest posiadać wpis do BDO
w zakresie niezbędnym do realizacji usługi oraz wszelkie decyzje wymagane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
h) Wykonawca zobowiązany będzie do:
a. Sukcesywnego odbioru odpadów wg potrzeb Zamawiającego.
b. Gotowości do realizacji zobowiązań umownych niezwłocznie po podpisaniu
umowy. Rozpoczęcie odbiorów nastąpi w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
c. Każdorazowo przed planowanym odbiorem dokonać awizacji pocztą elektroniczną
na adres: awizacjeZOO@pgkkoszalin.pl; awizacja będzie zawierała numer
rejestracyjny pojazdu odbierającego odpady, nr rejestrowy z Bazy Danych o
Odpadach podmiotu transportującego odpad, oraz wskazanie numeru miejsca
prowadzenia działalności Wykonawcy (nr MPD) w Bazie Danych o Odpadach, do
którego będą transportowane odpady.
d. Zatwierdzenia w elektronicznej Karcie Przekazania Odpadów wystawionej przez
Zamawiającego w Bazie Danych o Odpadach, masy odpadów wynikającej z ważenia
przeprowadzonego przez Zamawiającego na wadze znajdującej się w Regionalnym
Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie . Dopuszcza się odrzucenie elektronicznej
Karty Przekazania Odpadów w celu skorygowania masy po wcześniejszych ustaleniach
dotyczących możliwych zanieczyszczeń
e. Posiadania na każdym etapie realizacji umowy ważnych decyzji administracyjnych
na transport oraz prowadzenie właściwego procesu odzysku/recyklingu zgodnego z
obowiązującymi przepisami prawa oraz do niezwłocznego informowania
Zamawiającego o zmianach ww. decyzji. Naruszenie obowiązków opisanych w
niniejszym punkcie stanowi nienależyte wykonanie umowy, jak również upoważnia
Zamawiającego do jednostronnego jej rozwiązania.

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
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
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
Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia zakresu zamówienia w postaci
części usług stanowiącej do 50% ilości całego zamówienia, przy czym minimalna
wielkość świadczenia wynosić będzie 50% wartości zamówienia.

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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:A. nie podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP
oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) oraz art.
5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na
Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str.1), w brzmieniu nadanym
rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany
rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z
działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111
z 8.4.2022, str.1) B. Zamawiający przewiduje wykluczenie na podstawie okoliczności
wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt. 4 Ustawy PZP,
C. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie
postępowania o udzielenie zamówienia.
D. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust.
1 pkt 1, 2, i 5 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu,
że spełnił łącznie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.E. Zamawiający
oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2
ustawy Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę
czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza
Wykonawcę.
F. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.G. Wykonawca
może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o
udzielenie zamówienia. ROZDZ. XI WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. O udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w Rozdziale X SWZ oraz spełniają określone przez
Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub
zawodowej. 1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże ,że wykonał w okresie
ostatnich 3 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej 1 usługi
polegającej na wykonaniu odbioru i zagospodarowania odpadów o kodach
wymienionych w Rozdziale VI SWZ tj. Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia o
wielkości:Zadanie 1: odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – I
kwartał z Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie przy ul. Łubuszan 80
o wielkości minimum 4000 Mg rocznie.Zadanie 2: odbiór i zagospodarowanie
odpadów o kodzie 19 12 12 – II kwartał z Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w
Sianowie przy ul. Łubuszan 80 o wielkości minimum 4000 Mg rocznie. Zadanie 3:
odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – III kwartał z Regionalnego
Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie przy ul. Łubuszan 80 o wielkości minimum
4000 Mg rocznie.Zadanie 4: odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12
– IV kwartał z Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie przy ul. Łubuszan
80 o wielkości minimum 4000 Mg rocznie.Zadanie 5: odbiór i zagospodarowanie
odpadów o kodzie 19 12 12 – wytworzonych z odpadów o kodzie 20 03 07 z
Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie przy ul. Łubuszan 80 o
wielkości minimum 3000 Mg rocznie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Ciąg dalszy treści rozpoczętej w punkcie III.1.1) Zdolność do prowadzenia
działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków: Zadanie 6: odbiór i zagospodarowanie
odpadów o kodzie 19 12 10 z Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie



przy ul. Łubuszan 80 o wielkości minimum 400 Mg rocznie.Zadanie 7: odbiór i
zagospodarowanie odpadów o kodzie 15 01 06 z Regionalnego Zakładu Odzysku
Odpadów w Sianowie przy ul. Łubuszan 80 o wielkości minimum 3000 Mg rocznie.
Zadanie 8: odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03 – osobowe i
ciężarowe z Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie przy ul. Łubuszan
80 o wielkości minimum 200 Mg rocznie.Zadanie 9: odbiór i zagospodarowanie
odpadów o kodzie 16 01 03 – pocięte osobowe
i ciężarowe z Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie przy ul. Łubuszan
80 o wielkości minimum 50 Mg rocznie.
Zadanie 10: odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03 – rolnicze z
Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie przy ul. Łubuszan 80 o
wielkości minimum 20 Mg rocznie.Zadanie 11: odbiór i zagospodarowanie odpadów o
kodzie 19 05 03 z Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie przy ul.
Łubuszan 80 o wielkości minimum 5000 Mg rocznie.Dopuszcza się sumowanie
mniejszych, cząstkowych usług objętych odrębnymi umowami lub zleceniami.
Sporządzić wykaz tych usług na druku stanowiącym załącznik „Wykaz wykonanych
usług” Załącznik nr 5 SWZ tj. wykazać się należycie zrealizowanymi usługami odbioru
(transportu) odpadów i odzysku. 2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że
dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający uzna ten warunek za
spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednim transportem
(minimum 1 samochód) spełniający wymagania Zamawiającego. Waga pojazdu
wjeżdżającego (pusty pojazd do załadunku) na teren RZOO Sianów nie może
przekraczać 20 Mg oraz odległość pomiędzy skrajnymi osiami pojazdu nie mogą
przekraczać długości 17,5 m. Sporządzić wykaz potencjału technicznego na
załączniku nr 6 do SWZ.B. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące uprawnień
do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada:
1 ) aktualny wpis do rejestru BDO w zakresie transportu i zagospodarowania odpadów
w procesach i o kodach wymienionych w Rozdziale VI Szczegółowy Opis Przedmiotu
Zamówienia dla poszczególnych zadań.
2 ) aktualną decyzję na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania w ramach
odzysku odpadów o kodach wymienionych w Rozdziale VI SWZ Szczegółowy Opis
Przedmiotu Zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach dla
instalacji docelowej
i ewentualnej instalacji pośredniej, także złożenia oświadczenia, że spełnia
wymagania nałożone ustawą z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o odpadach
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018, poz. 1592) oraz ustawą z dnia 19 lipca
2019 roku o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
2019 poz. 1579) i w związku z tym przedłożyło do 5.03.2020 r. wniosek w zakresie
gospodarowania odpadami, zgodny z wymaganiami ww. ustawy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
ciąg dalszy treści rozpoczętej powyżej III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:Podmiotowe środki dowodowe
potwierdzające brak podstaw wykluczenia
6.1 Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw
wykluczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp sporządzonej nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
6.2. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,
o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2021, poz. 275 z
późń. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową w
postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej



wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej – Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
6.3.Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
6.4. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw
wykluczenia o których mowa w:
• w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp;
• w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o
zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;
• w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami
porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;
• w art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
– Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.6.5. Oświadczenie art. 7 ust. 1 o
niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7
ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Wzór
oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.6.6. Oświadczenie art. 5 lit. k o braku
podstaw do wykluczenia z postępowania
dotyczące zakazu udziału rosyjskich podmiotów w zamówieniach publicznych
dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi
sytuację na Ukrainie. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ. 7.Jeżeli
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej:
7.1 zamiast dokumentu, o której mowa w ust. 6.1., składa informację z
odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w
zakresie, o którym mowa w ust. 6.1.
7.2 zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 6.3., składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie
ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł
układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie
znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
8 Dokument, o którym mowa w ust. 7.1. powinien być wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w ust. 7.2.,
powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
ciąg dalszy treści rozpoczętej III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Kryteria
kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: 9 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7., lub gdy
dokumenty te nie odnoszą się
do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp,
zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą,



złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. 8. stosuje się odpowiednio.
10 Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile
Wykonawca wskazał w JEDZ dane umożliwiające dostęp do tych środków, a także
wówczas gdy podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść
odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
11 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków
dowodowych, które Zamawiający lub Pełnomocnik Zamawiającego posiada, jeżeli
Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
12 Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym
czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych
podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.13 W zakresie
nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności
przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz.
2415) oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020
r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie
(Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Ciąg dalszy treści rozpoczętej powyżej Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające
spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający wezwie wykonawcę , którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, niżej wymienionych
podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia, potwierdzających
spełnianie
przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale XI:
1. Wykazu usług wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz
załączeniem dowodów, określających, czy te usługi zostały lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa , są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy - stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.
2. Aktualnego wpisu do rejestru BDO w zakresie transportu i zagospodarowania
odpadów w procesach i o kodach wymienionych w Rozdziale VI Szczegółowy Opis
Przedmiotu Zamówienia dla poszczególnych zadań.
3. Aktualnej decyzji na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania w ramach
odzysku odpadów o kodach wymienionych w Rozdziale VI SWZ Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
dla instalacji docelowej i ewentualnej instalacji pośredniej.
4. Oświadczenia, że Wykonawca spełnia wymagania nałożone ustawą z dnia 20 lipca
2018r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018, poz.
1592) oraz ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1579)
i w związku z tym przedłożył do 5.03.2020 r. wniosek w zakresie gospodarowania
odpadami, zgodny



Sekcja IV: Procedura

z wymaganiami ww. ustawy.5. Wykazu potencjału technicznego (jednostek
transportowych) dostępnego wykonawcy
w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi
zasobami.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1.Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach zaoferowanych w projekcie umowy i zaakceptowanych
przez Zamawiającego.
2.Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawarte
są w załączniku nr 7 do SWZ ;
3.Wzór umowy zostanie uzupełniony o niezbędne informacje dotyczące w
szczególności Zamawiającego, osób skierowanych do realizacji zamówienia.
4.Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie.
5.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści
wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz
wskazanym
w projektowanych postanowieniach umowy w załączniku nr 7 do SWZ.
6.Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania
formy pisemnej.

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Skrócenie terminu składania ofert jest niezbędne ze względu na trudną sytuację na
rynku zagospodarowania odpadów. Ilość Wykonawców zapewniających odbiór i
zagospodarowanie odpadów jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb zakładów
przetwarzania odpadów. Termin składania ofert powinien być krótszy, aby
Zamawiający – w przypadku braku ofert lub ofert o wartości przekraczającej środki
przeznaczone na realizację zadania – mógł powtórzyć postępowanie w możliwie jak
najszybszym terminie zapewniając jednocześnie ciągłość pracy Zakładu i możliwość
spełnienia wymogów prawnych oraz warunków posiadanych decyzji w zakresie ilości i
czasookresu magazynowanych odpadów. Zamawiający nie ma bowiem możliwości,
aby magazynować odpady o większej od zakładanej w decyzji masie przez okres
dłuższy będąc jednocześnie zgodnym z posiadanymi decyzjami. Wyłonienie
Wykonawcy jest zatem kwestią kluczową dla zapewnienia zgodności pracy Zakładu z
obowiązującymi przepisami i posiadanymi decyzjami.

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: tak
IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/10/2022
Czas lokalny: 11:00

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



Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Oferta musi zachować ważność do: 25/01/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/10/2022
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_koszalin/proceedings

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
wrzesień/październik 2023 r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1.Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między
Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki
komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późń. zm.).
2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/ pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_koszalin/proceedings oraz adresem
poczty elektronicznej anna.pienkowska@pgkkoszalin.pl
3.Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe
środki dowodowe, pełnomocnictwa sporządza się w formie elektronicznej w ogólnie
dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc,
.docx, .odt (Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie).
4.Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale XII ust. 1 SWZ (aktualne na
dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2
do SWZ) składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5.Zawiadomienia, oświadczenia inne niż w ust. 1.4, wnioski lub informacje
Wykonawcy przekazują:
5.1.poprzez Platformę, dostępną pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_koszalin/proceedings
5.2.drogą elektroniczną: anna.pienkowska@pgkkoszalin.pl
6.W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się
oznaczeniem sprawy określonym w SWZ.
7.W przypadku przekazywania zawiadomień, oświadczeń, wniosków lub informacji
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (wiadomość e-mail), Zamawiający
żąda każdorazowo niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę faktu ich
otrzymania, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt ich otrzymania od niego.
Dowodem wysłania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą
elektroniczną jest potwierdzenie transmisji danych.
8.Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu ofertowym adres e-mail, na który
Zamawiający będzie mógł kierować wszelką korespondencję przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej. 9.Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące
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niniejszej SWZ kierowane w formie bezpośredniej, ustnej lub drogą telefoniczną.
10.Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców, w celu
wyjaśnienia treści SWZ.
11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 dni przed
upływem terminu składania ofert w przypadku o którym mowa w art. 138 ust. 2 pkt
2, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SWZ wpłynie do Zamawiającego nie
później niż na 7 dni przed upływem terminu składania ofert.
12.Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa
w ust. I.11, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się
wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do
należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie
treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. I.11, Zamawiający nie ma
obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania
ofert.
13.Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. I.12, nie wpływa na
bieg terminu składania wniosku
Zamawiający wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy. Kwota zabezpieczenia wynosi 1 % ceny całkowitej podanej w
ofercie.

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 224587777 
Faks: +48 224587800 
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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 224587777 
Faks: +48 224587800 
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1.Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp przysługują Wykonawcy,
oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy Pzp. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej
określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.
2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o
udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp. oraz
Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3.Odwołanie przysługuje na:
• niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
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• zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której
Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp.
4.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania
Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5.Odwołanie wnosi się w terminie:
• 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej,
• 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż
określony w ust. 5.1.
6.Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od
dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
dokumentów na stronie internetowej.
7.Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust.
1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
8.W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o
apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
9.Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych,
zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
10.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art.
519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
11.Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do
sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

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 224587777 
Faks: +48 224587800 
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/10/2022

mailto:odwolania@uzp.gov.pl?subject=TED
http://www.uzp.gov.pl/

