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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:445958-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Bełchatów: Usługi związane z odpadami
2021/S 171-445958

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.
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 odpadów 16 01 03 II/ 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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1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę usługi polegającej na zagospodarowaniu 
odpadów o kodzie 16 01 03 – zużyte opony (opony małe do Ø 1200 mm), zebranych przez Zamawiającego na 
terenie kraju, w ramach działalności określonej w pkt. 2 i magazynowanych na terenie Zakładów zarządzanych 
przez Zamawiającego.
2) Odpady 16 01 03 – zużyte opony będą pochodziły ze zbiórek zorganizowanych na terenach prowadzonej 
przez Zamawiającego działalności, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów odbieranych w ramach 
prowadzonych przez Zamawiającego PSZOK.
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:
Zakład/ Instalacja Bełchatów
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład/ Instalacja w Bełchatowie

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę usługi polegającej na zagospodarowaniu 
odpadów o kodzie 16 01 03 – zużyte opony (opony małe do Ø 1200 mm), zebranych przez Zamawiającego na 
terenie kraju, w ramach działalności określonej w pkt. 2 i magazynowanych na terenie Zakładów zarządzanych 
przez Zamawiającego.
2.Odpady 16 01 03 – zużyte opony będą pochodziły ze zbiórek, zorganizowanych na terenach prowadzonej 
przez Zamawiającego działalności, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów odbieranych w ramach 
prowadzonych przez Zamawiającego PSZOK.
3.Odpady będące przedmiotem zamówienia zostaną dostarczone w ramach umowy przez Zamawiającego, 
a następnie zagospodarowane na terenie Zakładów wskazanych przez Wykonawcę w sposób zgodny z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami odzysku. Ustala się maksymalną odległość 
transportu odpadów:
a. dla Zakładu/Instalacji w Bełchatowie ul. Przemysłowa 14 i 16 - do 150 km
b. dla Zakładu/Instalacji w Dylowie A, gm. Pajęczno – do 150 km
c. dla Zakładu/Instalacji w Julkowie, gm. Skierniewice – do 200 km
d. dla Zakładu/Instalacji w Gotartowie, gm. Kluczbork – do 220 km
e. dla Zakładu/Instalacji w Ostrzeszowie, gm. Ostrzeszów- do 270 km
Weryfikację odległości pomiędzy Zakładem Zamawiającego a Zakładem Wykonawcy dokona Zamawiający 
korzystając z ogólnodostępnego portalu internetowego przy zachowaniu swoich standardów dotyczących 
określania długości tras.
Opis przedmiotu zamówienia szczegółowo opisany został w załączniku nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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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 dniach: 4
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:
Zakład/ Instalacja Dylów
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład/ Instalacja w Dylowie

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę usługi polegającej na zagospodarowaniu 
odpadów o kodzie 16 01 03 – zużyte opony (opony małe do Ø 1200 mm), zebranych przez Zamawiającego na 
terenie kraju, w ramach działalności określonej w pkt. 2 i magazynowanych na terenie Zakładów zarządzanych 
przez Zamawiającego.
2.Odpady 16 01 03 – zużyte opony będą pochodziły ze zbiórek, zorganizowanych na terenach prowadzonej 
przez Zamawiającego działalności, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów odbieranych w ramach 
prowadzonych przez Zamawiającego PSZOK.
3.Odpady będące przedmiotem zamówienia zostaną dostarczone w ramach umowy przez Zamawiającego, 
a następnie zagospodarowane na terenie Zakładów wskazanych przez Wykonawcę w sposób zgodny z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami odzysku. Ustala się maksymalną odległość 
transportu odpadów:
a. dla Zakładu/Instalacji w Bełchatowie ul. Przemysłowa 14 i 16 - do 150 km
b. dla Zakładu/Instalacji w Dylowie A, gm. Pajęczno – do 150 km
c. dla Zakładu/Instalacji w Julkowie, gm. Skierniewice – do 200 km
d. dla Zakładu/Instalacji w Gotartowie, gm. Kluczbork – do 220 km
e. dla Zakładu/Instalacji w Ostrzeszowie, gm. Ostrzeszów- do 270 km
Weryfikację odległości pomiędzy Zakładem Zamawiającego a Zakładem Wykonawcy dokona Zamawiający 
korzystając z ogólnodostępnego portalu internetowego przy zachowaniu swoich standardów dotyczących 
określania długości tras.
Opis przedmiotu zamówienia szczegółowo opisany został w załączniku nr 2 do SWZ.
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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 dniach: 4
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:
Zakład/ Instalacja Julków
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne

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

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę usługi polegającej na zagospodarowaniu 
odpadów o kodzie 16 01 03 – zużyte opony (opony małe do Ø 1200 mm), zebranych przez Zamawiającego na 
terenie kraju, w ramach działalności określonej w pkt. 2 i magazynowanych na terenie Zakładów zarządzanych 
przez Zamawiającego.
2.Odpady 16 01 03 – zużyte opony będą pochodziły ze zbiórek, zorganizowanych na terenach prowadzonej 
przez Zamawiającego działalności, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów odbieranych w ramach 
prowadzonych przez Zamawiającego PSZOK.
3.Odpady będące przedmiotem zamówienia zostaną dostarczone w ramach umowy przez Zamawiającego, 
a następnie zagospodarowane na terenie Zakładów wskazanych przez Wykonawcę w sposób zgodny z 
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obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami odzysku. Ustala się maksymalną odległość 
transportu odpadów:
a. dla Zakładu/Instalacji w Bełchatowie ul. Przemysłowa 14 i 16 - do 150 km
b. dla Zakładu/Instalacji w Dylowie A, gm. Pajęczno – do 150 km
c. dla Zakładu/Instalacji w Julkowie, gm. Skierniewice – do 200 km
d. dla Zakładu/Instalacji w Gotartowie, gm. Kluczbork – do 220 km
e. dla Zakładu/Instalacji w Ostrzeszowie, gm. Ostrzeszów- do 270 km
Weryfikację odległości pomiędzy Zakładem Zamawiającego a Zakładem Wykonawcy dokona Zamawiający 
korzystając z ogólnodostępnego portalu internetowego przy zachowaniu swoich standardów dotyczących 
określania długości tras.
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 dniach: 4
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:
Zakład/ Instalacja Gotartów
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52 Opolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład/ Instalacja w Gotartowie

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę usługi polegającej na zagospodarowaniu 
odpadów o kodzie 16 01 03 – zużyte opony (opony małe do Ø 1200 mm), zebranych przez Zamawiającego na 

03/09/2021 S171
https://ted.europa.eu/TED

5 / 9



Dz.U./S S171
03/09/2021
445958-2021-PL

6 / 9

terenie kraju, w ramach działalności określonej w pkt. 2 i magazynowanych na terenie Zakładów zarządzanych 
przez Zamawiającego.
2.Odpady 16 01 03 – zużyte opony będą pochodziły ze zbiórek, zorganizowanych na terenach prowadzonej 
przez Zamawiającego działalności, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów odbieranych w ramach 
prowadzonych przez Zamawiającego PSZOK.
3.Odpady będące przedmiotem zamówienia zostaną dostarczone w ramach umowy przez Zamawiającego, 
a następnie zagospodarowane na terenie Zakładów wskazanych przez Wykonawcę w sposób zgodny z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami odzysku. Ustala się maksymalną odległość 
transportu odpadów:
a. dla Zakładu/Instalacji w Bełchatowie ul. Przemysłowa 14 i 16 - do 150 km
b. dla Zakładu/Instalacji w Dylowie A, gm. Pajęczno – do 150 km
c. dla Zakładu/Instalacji w Julkowie, gm. Skierniewice – do 200 km
d. dla Zakładu/Instalacji w Gotartowie, gm. Kluczbork – do 220 km
e. dla Zakładu/Instalacji w Ostrzeszowie, gm. Ostrzeszów- do 270 km
Weryfikację odległości pomiędzy Zakładem Zamawiającego a Zakładem Wykonawcy dokona Zamawiający 
korzystając z ogólnodostępnego portalu internetowego przy zachowaniu swoich standardów dotyczących 
określania długości tras.
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 dniach: 4
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:
Zakład/ Instalacja Ostrzeszów
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład/ Instalacja w Ostrzeszowie

II.2.4) Opis zamówienia:

03/09/2021 S171
https://ted.europa.eu/TED

6 / 9



Dz.U./S S171
03/09/2021
445958-2021-PL

7 / 9

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę usługi polegającej na zagospodarowaniu 
odpadów o kodzie 16 01 03 – zużyte opony (opony małe do Ø 1200 mm), zebranych przez Zamawiającego na 
terenie kraju, w ramach działalności określonej w pkt. 2 i magazynowanych na terenie Zakładów zarządzanych 
przez Zamawiającego.
2.Odpady 16 01 03 – zużyte opony będą pochodziły ze zbiórek, zorganizowanych na terenach prowadzonej 
przez Zamawiającego działalności, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów odbieranych w ramach 
prowadzonych przez Zamawiającego PSZOK.
3.Odpady będące przedmiotem zamówienia zostaną dostarczone w ramach umowy przez Zamawiającego, 
a następnie zagospodarowane na terenie Zakładów wskazanych przez Wykonawcę w sposób zgodny z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami odzysku. Ustala się maksymalną odległość 
transportu odpadów:
a. dla Zakładu/Instalacji w Bełchatowie ul. Przemysłowa 14 i 16 - do 150 km
b. dla Zakładu/Instalacji w Dylowie A, gm. Pajęczno – do 150 km
c. dla Zakładu/Instalacji w Julkowie, gm. Skierniewice – do 200 km
d. dla Zakładu/Instalacji w Gotartowie, gm. Kluczbork – do 220 km
e. dla Zakładu/Instalacji w Ostrzeszowie, gm. Ostrzeszów- do 270 km
Weryfikację odległości pomiędzy Zakładem Zamawiającego a Zakładem Wykonawcy dokona Zamawiający 
korzystając z ogólnodostępnego portalu internetowego przy zachowaniu swoich standardów dotyczących 
określania długości tras.
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 dniach: 4
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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
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Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca lub jego Podwykonawca przedłoży 
uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj:
a) posiada ważną decyzję zezwalającą/pozwalającą na zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03 (zużyte 
opony) w procesie odzysku, na ilości obowiązujące w czasie trwania zamówienia tj.:
• dla Zadania 1- Zakład/Instalacja w Bełchatowie- 200,00 Mg,
• dla Zadania 2- Zakład/Instalacja w Dylowie- 150,00 Mg,
• dla Zadania 3- Zakład/Instalacja w Julkowie- 120,00 Mg,
• dla Zadania 4- Zakład/Instalacja w Gotartowie- 120,00 Mg,
• dla Zadania 5- Zakład/Instalacja w Ostrzeszowie- 30,00 Mg.
b) jest zarejestrowany w Rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i 
gospodarujących odpadami (BDO) w szczególności w Dziale XI w zakresie przetwarzania odpadów i przekaże 
Zamawiającemu informację o nadanym numerze rejestrowym BDO.
Uwaga: Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedno zadanie będzie musiał posiadać decyzję 
dopuszczające do przetwarzania odpadów w procesie odzysku, na ilości odpadów nie mniejsze niż suma ilości 
odpadów podanych dla zadań, na które złożył ofertę.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
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: 15/09/2021
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: 13/12/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 15/09/2021
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:
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1) Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.
2) 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 
dokonania kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku 
podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
3) Wykonawca, nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 
ustawy Pzp (JEDZ). Szczegółowe informacje dotyczące złożenia oświadczenia JEDZ określa Rozdział VIII pkt. 
2 SWZ.
4) Zgodnie z art. 138 ust. 2 pkt.2 ustawy Pzp. Zamawiający zastosuje skrócony termin składania ofert.
5) Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy 
Pzp.- dla każdego zadania.

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:
30/08/2021
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