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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:206052-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Bełchatów: Usługi związane z odpadami
2021/S 080-206052

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: http://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:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów 19 12 10 / 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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Przedmiotem niniejszej umowy zamówienia jest określenie warunków współpracy pomiędzy stronami w 
zakresie odbioru odpadów o kodzie 19 12 10 w szacunkowej ilości 6 000 Mg/12 miesięcy paliwo alternatywne 
(RDF) w celu ich dalszego zagospodarowania, tj. poddania procesowi odzysku, zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa, posiadanymi decyzjami oraz postanowieniami zawartymi w niniejszej 
umowie. Zamówienie podzielone jest na 3 części.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 1

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład/Instalacja Bełchatów, ul. Przemysłowa 14 i 16 w Bełchatowie

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem niniejszej umowy zamówienia jest określenie warunków współpracy pomiędzy stronami w 
zakresie odbioru odpadów o kodzie 19 12 10 w szacunkowej ilości 6 000 Mg/12 miesięcy paliwo alternatywne 
(RDF) w celu ich dalszego zagospodarowania, tj. poddania procesowi odzysku, zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa, posiadanymi decyzjami oraz postanowieniami zawartymi w niniejszej 
umowie.
Zadanie 1 – 2 400 Mg, łączna ilość odpadów do odbioru w okresie obowiązywania umowy.
1. Ze względu na trudną do przewidzenia ilość odpadów, szacunkowa ilość określona w ust. 2 może ulec 
zmianie. W związku z tym Zamawiający, w toku realizacji umowy, zastrzega sobie prawo ograniczenia tej ilości 
o maksimum 30 %. Zmniejszenie ilości odpadów w tym zakresie nie będzie rodziło żadnych roszczeń po stronie 
Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego,
2. W szczególności o zapłatę wynagrodzenia za niezrealizowaną część umowy oraz o zapłatę odszkodowania 
w związku ze zmniejszeniem ilości szacunkowej. W niniejszej sytuacji nie wymaga się sporządzenia aneksu. 
Zamawiający gwarantuje Wykonawcy minimum 70 % szacunkowych ilości odpadów do odbioru w okresie 
trwania umowy.
3. Do wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia Wykonawca użyje środków transportu na swój koszt.
4. Załadunek odpadów leży po stronie Zamawiającego.
5. Wykonawca zapewni nadzór nad czynnościami załadunkowymi oraz obowiązany jest zapewnić odpowiednie 
zabezpieczenie ładunku podczas transportu. Wraz z podpisaniem przez kierowcę kwitu wagowego (bez uwag), 
następuje potwierdzenie dokonania prawidłowego załadunku. Wykonawca zobowiązuje się do transportu 
odpadów do miejsca docelowego nie powodując zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, przekroczenia 
dopuszczalnej masy pojazdów lub przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi.
6. Waga zainstalowana w Z/I w Bełchatowie, ul. Przemysłowa 14 i 16 posiada aktualne świadectwo legalizacji.
7. Odbiór odpadów odbywać się będzie na podstawie zgłoszenia odbioru wysłanego przez Zamawiającego do 
Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza realizację zgłoszeń poprzez e-mail, faks, bądź telefonicznie. Awizacja 
odbioru powinna zawierać informacje dotyczące docelowej instalacji, do której trafią odpady, podać nr miejsca 
prowadzenia działalności (MPD), nazwę, numer BDO i dane podmiotu transportującego, orientacyjną datę 
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odbioru, nr rejestracyjny pojazdu oraz imię i nazwisko kierowcy lub ewentualnie inne dane, konieczne do 
prawidłowego prowadzenia ewidencji odpadów, w tym wystawiania i potwierdzania kart przekazania odpadów w 
systemie BDO.
Opis przedmiotu zamówienia szczegółowo opisany został w załączniku nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktury / Waga: 10
Cena - Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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:
Część nr: 2

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład/Instalacja Bełchatów, ul. Przemysłowa 14 i 16 w Bełchatowie

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem niniejszej umowy zamówienia jest określenie warunków współpracy pomiędzy stronami w 
zakresie odbioru odpadów o kodzie 19 12 10 w szacunkowej ilości 6 000 Mg/12 miesięcy paliwo alternatywne 
(RDF) w celu ich dalszego zagospodarowania, tj. poddania procesowi odzysku, zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa, posiadanymi decyzjami oraz postanowieniami zawartymi w niniejszej 
umowie.
Zadanie 2 – 2 400 Mg, łączna ilość odpadów do odbioru w okresie obowiązywania umowy.
1. Ze względu na trudną do przewidzenia ilość odpadów, szacunkowa ilość określona w ust. 2 może ulec 
zmianie. W związku z tym Zamawiający, w toku realizacji umowy, zastrzega sobie prawo ograniczenia tej ilości 
o maksimum 30 %. Zmniejszenie ilości odpadów w tym zakresie nie będzie rodziło żadnych roszczeń po stronie 
Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego,
2. W szczególności o zapłatę wynagrodzenia za niezrealizowaną część umowy oraz o zapłatę odszkodowania 
w związku ze zmniejszeniem ilości szacunkowej. W niniejszej sytuacji nie wymaga się sporządzenia aneksu. 
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Zamawiający gwarantuje Wykonawcy minimum 70 % szacunkowych ilości odpadów do odbioru w okresie 
trwania umowy.
3. Do wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia Wykonawca użyje środków transportu na swój koszt.
4. Załadunek odpadów leży po stronie Zamawiającego.
5. Wykonawca zapewni nadzór nad czynnościami załadunkowymi oraz obowiązany jest zapewnić odpowiednie 
zabezpieczenie ładunku podczas transportu. Wraz z podpisaniem przez kierowcę kwitu wagowego (bez uwag), 
następuje potwierdzenie dokonania prawidłowego załadunku. Wykonawca zobowiązuje się do transportu 
odpadów do miejsca docelowego nie powodując zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, przekroczenia 
dopuszczalnej masy pojazdów lub przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi.
6. Waga zainstalowana w Z/I w Bełchatowie, ul. Przemysłowa 14 i 16 posiada aktualne Świadectwo Legalizacji.
7. Odbiór odpadów odbywać się będzie na podstawie zgłoszenia odbioru wysłanego przez Zamawiającego do 
Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza realizację zgłoszeń poprzez e-mail, faks, bądź telefonicznie. Awizacja 
odbioru powinna zawierać informacje dotyczące docelowej instalacji, do której trafią odpady, podać nr miejsca 
prowadzenia działalności (MPD), nazwę, numer BDO i dane podmiotu transportującego, orientacyjną datę 
odbioru, nr rejestracyjny pojazdu oraz imię i nazwisko kierowcy lub ewentualnie inne dane, konieczne do 
prawidłowego prowadzenia ewidencji odpadów, w tym wystawiania i potwierdzania kart przekazania odpadów w 
systemie BDO.
Opis przedmiotu zamówienia szczegółowo opisany został w załączniku nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktury / Waga: 10
Cena - Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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:
Część nr: 3

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład/Instalacja Bełchatów, ul. Przemysłowa 14 i 16 w Bełchatowie

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem niniejszej umowy zamówienia jest określenie warunków współpracy pomiędzy stronami w 
zakresie odbioru odpadów o kodzie 19 12 10 w szacunkowej ilości 6 000 Mg/12 miesięcy paliwo alternatywne 
(RDF) w celu ich dalszego zagospodarowania, tj. poddania procesowi odzysku, zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa, posiadanymi decyzjami oraz postanowieniami zawartymi w niniejszej 
umowie.
Zadanie 3 – 1 200 Mg, łączna ilość odpadów do odbioru w okresie obowiązywania umowy.
1. Ze względu na trudną do przewidzenia ilość odpadów, szacunkowa ilość określona w ust. 2 może ulec 
zmianie. W związku z tym Zamawiający, w toku realizacji umowy, zastrzega sobie prawo ograniczenia tej ilości 
o maksimum 30 %. Zmniejszenie ilości odpadów w tym zakresie nie będzie rodziło żadnych roszczeń po stronie 
Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
2. W szczególności o zapłatę wynagrodzenia za niezrealizowaną część umowy oraz o zapłatę odszkodowania 
w związku ze zmniejszeniem ilości szacunkowej. W niniejszej sytuacji nie wymaga się sporządzenia aneksu. 
Zamawiający gwarantuje Wykonawcy minimum 70 % szacunkowych ilości odpadów do odbioru w okresie 
trwania umowy.
3. Do wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia Wykonawca użyje środków transportu na swój koszt.
4. Załadunek odpadów leży po stronie Zamawiającego.
5. Wykonawca zapewni nadzór nad czynnościami załadunkowymi oraz obowiązany jest zapewnić odpowiednie 
zabezpieczenie ładunku podczas transportu. Wraz z podpisaniem przez kierowcę kwitu wagowego (bez uwag), 
następuje potwierdzenie dokonania prawidłowego załadunku. Wykonawca zobowiązuje się do transportu 
odpadów do miejsca docelowego nie powodując zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, przekroczenia 
dopuszczalnej masy pojazdów lub przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi.
6. Waga zainstalowana w Z/I w Bełchatowie, ul. Przemysłowa 14 i 16 posiada aktualne Świadectwo Legalizacji.
7. Odbiór odpadów odbywać się będzie na podstawie zgłoszenia odbioru wysłanego przez Zamawiającego do 
Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza realizację zgłoszeń poprzez e-mail, faks, bądź telefonicznie. Awizacja 
odbioru powinna zawierać informacje dotyczące docelowej instalacji, do której trafią odpady, podać nr miejsca 
prowadzenia działalności (MPD), nazwę, numer BDO i dane podmiotu transportującego, orientacyjną datę 
odbioru, nr rejestracyjny pojazdu oraz imię i nazwisko kierowcy lub ewentualnie inne dane, konieczne do 
prawidłowego prowadzenia ewidencji odpadów, w tym wystawiania i potwierdzania kart przekazania odpadów w 
systemie BDO.
Opis przedmiotu zamówienia szczegółowo opisany został w załączniku nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktury / Waga: 10
Cena - Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca lub jego podwykonawca przedłoży 
uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej;
a) jest zarejestrowany w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i 
gospodarujących odpadami (BDO);
b) posiada ważną decyzję zezwalającą/pozwalającą na zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 
(odpady palne – paliwo alternatywne) w procesie odzysku oraz posiada wymagane przepisami prawa decyzje/
zezwolenia/wpisy do odpowiednich rejestrów zezwalające na transport odpadów o kodzie 19 12 10.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży dokument ubezpieczeniowy, 
lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Dokument ten zabezpiecza realizację 
przedmiotu umowy z tytułu szkód osobowych i rzeczowych, które mogą zaistnieć w okresie realizacji przedmiotu 
umowy, na sumę gwarancyjną min.:
— zadanie 1: 552 000,00 PLN,
— zadanie 2: 552 000,00 PLN,
— zadanie 3: 276 000,00 PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie przewiduje w tym zakresie wymagań.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. Zamawiający zastosuje skrócony termin składania ofert.
Ze względu na brak wyłonienia Wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego na odbiór i 
zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10. W postępowaniu wpłynęły 3 oferty, które przewyższały 
szacunkową wartość zamówienia określonego przez Zamawiającego w ogłoszeniu, czego wynikiem było 
odrzucenie ofert. Zamawiający aby zminimalizować ryzyko pożaru, zmuszony jest jak najszybciej przekazać 
odpad 19 12 10 do firmy zewnętrznej. Odpady, które są przedmiotem niniejszego postępowania są materiałem 
wysokokalorycznym stanowiącym zagrożenie pożarowe w przypadku długotrwałego magazynowania.

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: 07/05/2021
Czas lokalny: 12:00
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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: 04/08/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 07/05/2021
Czas lokalny: 12:15

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
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.
Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp – 
dla każdego zadania.
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.
Pozostałe postanowienia
1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu 
cywilnego, przepisy ustawy Pzp oraz przepisy ustawy o odpadach.
2. Ewentualne spory wynikłe ze stosowania umowy strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze ugody poprzez 
metodę koncyliacji. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, rozstrzygany on będzie 
przez właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego według przepisów polskiego prawa procesowego.
3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarze dla Zamawiającego i jeden 
egzemplarz dla Wykonawcy.
4. Osoby wyznaczone do kontaktu:
a. Mariusz Janus, tel. +48 785828232, e-mail: mjanus@eko-region.pl  (za realizację umowy);
b. Agnieszka Tatara, tel. +48 785828210, e-mail: atatara@eko-region.pl  (za realizację umowy);
c. Beata Wojewoda, tel. +48 446330815 wew. 223, e-mail: bwojewoda@eko-region.pl 
(nadzór merytoryczny).
Każda ze stron umowy może jednostronnie dokonać zmiany w zakresie osoby odpowiedzialnej za realizację 
postanowień umowy, powiadamiając o tym pisemnie drugą stronę w terminie nie dłuższym niż 5 dni od 
dokonania zmiany. Zmiany te nie wymagają formy aneksu do umowy.
Strony oświadczają, że ww. osoby posiadają umocowanie do podejmowania wszelkich decyzji i działań w 
granicach określonych postanowieniami niniejszej umowy z wyjątkiem zmiany, rozwiązania lub odstąpienia od 
umowy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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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:
21/04/2021
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