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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:641658-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Ełk: Usługi związane z odpadami
2020/S 255-641658

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Siedliska 77
Miejscowość: Ełk
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Kod pocztowy: 19-300
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia.publiczne@eko-mazury.elk.pl 
Tel.:  +48 876210101
Faks:  +48 876102060
Adresy internetowe:
Główny adres: www.eko-mazury.elk.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/transakcja/411018

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/411018
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
Środowisko

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usługi w zakresie odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12
Numer referencyjny: ZP-PGO/17/2020

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 świadczenie usługi w zakresie odbioru i dalszego zagospodarowania 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, wytwarzanych
W Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku w okresie
12 miesięcy.
2. Szacunkowa ilość odpadów wyniesie 7.200 Mg w ramach zamówienia podstawowego oraz ewentualnie 
poszerzenie zamówienia o: 2.160 Mg w ramach 30 % prawa opcji. Z tytułu niewykorzystania ilości w ramach 
prawa opcji nie przysługują Wykonawcy wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
90533000 Usługi gospodarki odpadami

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
3. Do dalszego zagospodarowania przeznaczony jest odpad o kodzie: 19 12 12 – Inne odpady
(w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne
Niż wymienione w 19 12 11, który powstaje po procesie mechanicznego przetworzenia odpadów komunalnych. 
Proces mechanicznego przetwarzania przebiega z wykorzystaniem: 1 szt. sito bębnowe >80 mm, 2 szt. 
separatory magnetyczne do metali żelaznych, 1 szt. separator prądów wirowych do metali nieżelaznych, 1 
szt. separator balistyczny oraz 6 szt. separatory optopneumatyczne „NIR”. W wyniku tego sortowania – po 
wydzieleniu surowców wtórnych
I balastu – powstaje frakcja odpadów (19 12 12) o parametrach: 8,98 MJ/kg s.m. < ciepło spalania < 18,9 MJ/kg 
s.m.
4. Odbiór odpadu:
1) Odbiór odpadów odbywać się będzie z terenu Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (tzw. 
Instalacji Komunalnej) prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o., 
Siedliska 77, 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, powiat ełcki, gmina Ełk. Wykonawca zapewni do odbioru 
samochody przystosowane do przewozu odpadów komunalnych.
2) Odbiór odpadów realizowany będzie według potrzeb Zamawiającego, przy ilości kursów dziennych 
wynoszącej od 0 do 2, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 
od 7:00 do 15:00. Zamawiający każdorazowo poinformuje Wykonawcę o zapotrzebowaniu na daną ilość 
kursów. Za zgodą stron umowy ilość kursów
W ciągu jednego dnia może być większa niż 2.
3) Odbiór następować będzie transportem zorganizowanym przez Wykonawcę i na jego koszt, także w zakresie 
kosztów przewozu, ubezpieczenia na czas transportu oraz rozładunku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
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Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. 
2016 r. poz. 1742).
4) Załadunek odpadu na podstawione przez Wykonawcę pojazdy jest obowiązkiem Zamawiającego.
5) Odbierane odpady będą ważone na zalegalizowanej wadze samochodowej, zlokalizowanej
Na terenie Instalacji Komunalnej. Dla określenia wagi odbieranego odpadu, pojazd Wykonawcy musi być 
zważony przed załadunkiem i po załadunku.
6) Do rozliczeń zostanie przyjęte każdorazowe ważenie odebranych odpadów potwierdzone dowodem ważenia.
7) Zakres pomiarowy wagi zlokalizowanej na terenie Instalacji Komunalnej wynosi 60 Mg, długość podestu - 
18,75 m, szerokość podestu - 3 m.
8) Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, jak i również za utratę, ubytki oraz 
uszkodzenia odpadów, powstałe w czasie transportu odpadów od chwili wydania
Z Instalacji Komunalnej oraz w trakcie transportu, rozładunku odpadów do czasu poddania
Ich i zakończenia procesów odzysku.
9) Wykonawca ponosi w szczególności odpowiedzialność za działania oraz zaniechania swego personelu oraz 
podmiotów, którymi posłużył się wykonując przedmiot zamówienia,
Np. przewoźników.
10) Z chwilą wydania odpadów Wykonawcy (wskazanemu przez niego Przewoźnikowi), przechodzą na 
Wykonawcę wszelkie korzyści i ciężary związane z nimi oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub 
uszkodzenia, w szczególności przejmuje on odpowiedzialność za wydane odpady, za należyte postępowanie z 
nimi i za skutki z tego wynikające.
5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykazania się dokumentami potwierdzającymi wykonania usługi w 
zakresie poddania odpadów procesowi odzysku.
6. Zamawiający zastrzega możliwość decydowania o formie przygotowania frakcji do przekazania
Tj. w postaci luźnej bądź też zbelowanej. Zamawiający przewiduje przekazywanie frakcji wyłącznie w formie 
zbelowanej, jednak dopuszcza się możliwość przekazania frakcji w postaci luźnej w przypadku wystąpienia 
awarii maszyny belującej lub szczególnych potrzeb Wykonawcy kontraktu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Ilość kursów odbioru odpadów w ciągu jednego dnia roboczego / Waga: 40
Cena - Waga: 60

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: tak
Opis opcji:
Szacunkowa ilość odpadów wyniesie 7.200 Mg w ramach zamówienia podstawowego oraz ewentualnie 
poszerzenie zamówienia o: 2.160 Mg w ramach 30 % prawa opcji. Z tytułu niewykorzystania ilości w ramach 
prawa opcji nie przysługują Wykonawcy wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze

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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Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości 
100.000,00 zł

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:
1. Nie podlegają wykluczeniu;
Brak podstaw do wykluczenia zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.
W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wraz 
z ofertą należy złożyć: wypełniony jednolity europejski dokumentu zamówienia – według załącznika nr 5 do 
SIWZ (plik w rozszerzeniu .xml).
2. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, w celu 
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp, 
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) oświadczenie 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 – dokumenty potwierdzające dokonanie 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności – oświadczenie według wzoru załącznika nr 5 do SIWZ;
3) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne – oświadczenie według wzoru załącznika nr 6 do SIWZ.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast 
dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej:
1) pkt 2 – składa informację z odpowiedniego rejestru 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 lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo 
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3 powyżej, zastępuje 
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce 
zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 4 powyżej stosuje się odpowiednio

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Kontynuacja Sekcji III.1.3
Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując 
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności składając wraz z 
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ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia – przykład zobowiązania stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, 
pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie 
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp. 
W związku z powyższym w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, 
w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa także 
jednolity europejski dokument zamówienia – dotyczące tych podmiotów oraz przedstawienia w odniesieniu do 
tych podmiotów dokumentów wymienionych w sekcji III.1.1.ust. 2.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów;
— aktualny (ważny) wpis do rejestru w ramach BDO (Baza danych o produktach
I opakowaniach oraz o gospodarce odpadami): potwierdzający posiadanie aktualnej (ważnej) decyzji 
administracyjnej w zakresie gospodarowania odbieranym rodzajem odpadu, tzn.: pozwolenia zintegrowanego w 
zakresie termicznego przekształcania odpadów w procesach odzysku odbieranego rodzaju odpadu, lub innego 
pozwolenia zgodnie z wymaganiami przepisów prawa, oraz zezwalający na realizację transportu odbieranych 
odpadów, zgodnie z wymaganymi przepisami prawa w tym zakresie,
I / lub
— aktualną (ważną) umowę z podmiotem posiadającym aktualny (ważny) wpis
Do rejestru w ramach BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz
O gospodarce odpadami): potwierdzający posiadanie aktualnej (ważnej) decyzji zezwalającej na termiczne 
przekształcanie odpadów w procesach odzysku lub innego pozwolenia zgodnie z wymaganymi przepisami 
prawa, i / lub zezwalający na realizację transportu odbieranych odpadów, zgodnie z wymaganymi przepisami 
prawa w tym zakresie.
2. W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą należy złożyć:
Wypełniony Jednolity Europejski Dokumentu Zamówienia – według załącznika nr 4 do SIWZ (plik
Z rozszerzeniem .xml)
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
5. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące 
dokumenty:
1) kopia zawiadomienia o nadaniu numeru rejestrowego w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, 
produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz o utworzeniu konta w Bazie danych o produktach i 
opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zanonimizowana w zakresie loginu i hasła,
2) kopia aktualnej (ważnej) decyzji administracyjnej w zakresie gospodarowania odbieranym rodzajem odpadu, 
tzn.: pozwolenia zintegrowanego w zakresie termicznego przekształcania odpadów w procesach odzysku 
odbieranego rodzaju odpadu, lub innego pozwolenia zgodnie z wymaganiami przepisów prawa,
I / lub
Kopia aktualnej (ważnej) umowy z podmiotem posiadającym aktualny (ważny) wpis do rejestru w ramach 
BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) potwierdzający posiadanie 
aktualnej (ważnej) decyzji zezwalającej na termiczne przekształcanie odpadów w procesach odzysku lub innego 
pozwolenia zgodnie z wymaganymi przepisami prawa wraz z kopią aktualnej (ważnej) decyzji zezwalającej 
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na termiczne przekształcanie odpadów w procesach odzysku lub innego pozwolenia zgodnie z wymaganymi 
przepisami prawa,
3) kopia aktualnego wydruku z rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty
W opakowaniach i gospodarujących odpadami w zakresie Działu określającego posiadanie zezwolenia na 
realizację transportu odbieranych odpadów, zgodnie z wymaganymi przepisami prawa w tym zakresie,
I / lub
Kopia aktualnej (ważnej) umowy z podmiotem posiadającym aktualny (ważny) wpis do rejestru w ramach BDO 
(Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) zezwalający na realizację transportu 
odbieranych odpadów, zgodnie z wymaganymi przepisami prawa w tym zakresie wraz z kopią aktualnego 
wydruku z rejestru BDO podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących 
odpadami w zakresie Działu określającego posiadanie zezwolenia na realizację transportu odbieranych 
odpadów, zgodnie z wymaganymi przepisami prawa w tym zakresie.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizaji umowy określono we wzorze umowy

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: 08/02/2021
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
Oferta musi zachować ważność do: 08/04/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 08/02/2021
Czas lokalny: 10:05
Miejsce:
Wykonawca składa oraz oświadczenia i dokumenty składane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia ofertę za pośrednictwem formularza składania ofert 
platformazakupowa.pl dostępnego na stronie https://platformazakupowa.pl/transakcja/411018

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze
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VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
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: http://uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy 
Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy Działu VI ustawy 
Pzp.

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 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/12/2020
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