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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:426798-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrzosowa: Usługi związane z odpadami
2020/S 177-426798

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sobuczynie
Adres pocztowy: ul. Konwaliowa 1
Miejscowość: Wrzosowa
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Kod pocztowy: 42-263
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: mgr inż. Maciej Kutrzyk
E-mail: przetargi@czpk.czest.pl 
Tel.:  +48 343275320
Faks:  +48 343275266
Adresy internetowe:
Główny adres: www.czpk.czest.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

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

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

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gospodarka odpadami

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

II.1.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów 
prowadzonego przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sobuczynie
Numer referencyjny: 20/2020

II.1.2) Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 tj. inne odpady (w 
tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, 
pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów prowadzonego przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. z o.o. w Sobuczynie.
Więcej informacji znajduje się w pkt 3 SIWZ.

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 I – odpad pochodzący po przetworzeniu zmieszanych odpadów komunalnych, oraz odpadów z 
selektywnej zbiórki.
Część nr: 1

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Sobuczyna, ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 tj. inne odpady (w 
tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, 
pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów prowadzonego przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. z o.o. w Sobuczynie.
Część I – odpad pochodzący po przetworzeniu zmieszanych odpadów komunalnych, oraz odpadów z 
selektywnej zbiórki. Minimalna ogólna ilość odpadów o kodzie 19 12 12 w trakcie trwania umowy wynosi 
2 000,00 Mg, a maksymalna 4 000,00 Mg. Minimalna tygodniowa ilość wynosi 125,00 Mg. Jednocześnie 
informujemy, że Zamawiający zastrzega, że nie będzie zobowiązany do zlecenia odbioru w okresie trwania 
umowy maksymalnej ilości odpadu wskazanego powyżej.
Więcej informacji znajduje się w pkt 3 SIWZ.

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
Okres w miesiącach: 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
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Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
— wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (więcej informacji znajduje się 
w pkt 9 SIWZ),
— kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej: cena jednostkowa brutto za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg 
odpadów – 100 pkt.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część II – odpad pochodzący po przetworzeniu zmieszanych odpadów komunalnych, oraz odpadów z 
selektywnej zbiórki
Część nr: 2

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Sobuczyna, ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12, tj. inne odpady (w 
tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, 
pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów prowadzonego przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. z o.o. w Sobuczynie.
Część II – odpad pochodzący po przetworzeniu zmieszanych odpadów komunalnych, oraz odpadów z 
selektywnej zbiórki. Minimalna ogólna ilość odpadów o kodzie 19 12 12 w trakcie trwania umowy wynosi 
2 000,00 Mg, a maksymalna 4 000,00 Mg. Minimalna tygodniowa ilość wynosi 125,00 Mg. Jednocześnie 
informujemy, że Zamawiający zastrzega, że nie będzie zobowiązany do zlecenia odbioru w okresie trwania 
umowy maksymalnej ilości odpadu wskazanego powyżej.
Więcej informacji znajduje się w pkt 3 SIWZ.

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
Okres w miesiącach: 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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
— wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (więcej informacji znajduje się 
w pkt 9 SIWZ),
— kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej: cena jednostkowa brutto za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg 
odpadów – 100 pkt.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część III – odpad pochodzący po przetworzeniu zmieszanych odpadów komunalnych, oraz odpadów z 
selektywnej zbiórki
Część nr: 3

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Sobuczyna, ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12, tj. inne odpady (w 
tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, 
pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów prowadzonego przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. z o.o. w Sobuczynie.
Część III – odpad pochodzący po przetworzeniu zmieszanych odpadów komunalnych, oraz odpadów z 
selektywnej zbiórki. Minimalna ogólna ilość odpadów o kodzie 19 12 12 w trakcie trwania umowy wynosi 
2 000,00 Mg, a maksymalna 4 000,00 Mg. Minimalna tygodniowa ilość wynosi 125,00 Mg. Jednocześnie 
informujemy, że Zamawiający zastrzega, że nie będzie zobowiązany do zlecenia odbioru w okresie trwania 
umowy maksymalnej ilości odpadu wskazanego powyżej.
Więcej informacji znajduje się w pkt 3 SIWZ.

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
Okres w miesiącach: 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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
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— wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (więcej informacji znajduje się 
w pkt 9 SIWZ),
— kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej: cena jednostkowa brutto za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg 
odpadów – 100 pkt.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część IV – odpad pochodzący po rozdrobnieniu odpadów wielkogabarytowych
Część nr: 4

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Sobuczyna, ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12, tj. inne odpady (w 
tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, 
pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów prowadzonego przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. z o.o. w Sobuczynie.
Część IV – odpad pochodzący po rozdrobnieniu odpadów wielkogabarytowych. Minimalna ogólna ilość 
odpadów o kodzie 19 12 12 w trakcie trwania umowy wynosi 2 000,00 Mg, a maksymalna 3 000,00 Mg. 
Minimalna tygodniowa ilość wynosi 125,00 Mg. Jednocześnie informujemy, że Zamawiający zastrzega, że nie 
będzie zobowiązany do zlecenia odbioru w okresie trwania umowy maksymalnej ilości odpadu wskazanego 
powyżej.
Więcej informacji znajduje się w pkt 3 SIWZ.

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
Okres w miesiącach: 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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
— wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (więcej informacji znajduje się 
w pkt 9 SIWZ),
— kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej: cena jednostkowa brutto za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg 
odpadów – 100 pkt.
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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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału dotyczące:
Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów,w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli 
Wykonawca posiada (dot. części I, II, III, IV):
Aktualną decyzję zezwalającą/pozwalającą na zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 poprzez odzysk 
R1 i/lub R12 (instalacja, w której dopuszczona jest możliwość wytworzenia paliwa alternatywnego lub instalacja 
do termicznego przetwarzania odpadów), na następujące maksymalne ilości obowiązujące w czasie trwania 
zamówienia: część I – 4 000,00 Mg, część II – 4 000,00 Mg, część III – 4 000,00 Mg, część IV – 3 000,00 Mg.
Dodatkowa informacja: Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część będzie musiał posiadać decyzje 
dopuszczające do przetwarzania odpadów poprzez odzysk, na ilości odpadów nie mniejsze niż suma ilości 
odpadów podanych dla części, na które złożył ofertę. Wykonawca może posłużyć się tymi samymi dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie niniejszego warunku dla tych części zamówienia w których składa ofertę.
Uwaga: Wykonawca posiadający instalację (do odzysku, w którym planuje odzyskać odpad objęty niniejszym 
zamówieniem) poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej powinien przedstawić zezwolenie równoważne decyzji na 
odzysk wystawiane w kraju, w którym ta instalacja się znajduje.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
— koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z 
rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, tj. patrz pkt 5.3.1 SIWZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie.

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

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4A do SIWZ (część I, 
II, III) i Załącznik nr 4B do SIWZ (część IV)

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
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IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 107-259463

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/10/2020
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 13/10/2020
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. (sala konferencyjna), Sobuczyna, ul. Konwaliowa 1, 
42-263 Wrzosowa

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Za 4 miesiące

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi 
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w 
postępowaniu zobowiązany jest złożyć dokumenty wskazane w pkt 7.7.2 SIWZ.(dotyczy części I, II, III, IV):
a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, 
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie 
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płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności;
c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne.
3. Dodatkowe informacje:
— dokumenty, które Wykonawcy muszą złożyć w ramach oferty określone są w pkt 7.1–7.3 SIWZ,
— Wykonawca polegający na zasobach innych podmiotów (pkt 7.8–7.14 SIWZ),
— Wykonawca spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (7.15–7.20 SIWZ),
— oferta wspólna (Konsorcjum) (7.21–7.25 SIWZ),
— podwykonawstwo (7.26–7.29 SIWZ).
4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp (patrz pkt 
19.2. SIWZ).
5. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego sytemu zakupów.
7. Zamawiający nie przewiduje zwarcia umowy ramowej.
8. Termin związania ofertą: Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert.
9. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w 
art.86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu za pośrednictwem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/
pn/czpk oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. W tym zakresie Wykonawca może skorzystać z Załącznik nr 3 do SIWZ. Oświadczenie 
z ewentualnymi dowodami należy złożyć w formie określonej w pkt 7.30 – pkt 7.32. SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/09/2020
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