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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:420544-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Grudziądz: Usługi związane z odpadami
2021/S 159-420544

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 871528212
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 47
Miejscowość: Grudziądz
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Kod pocztowy: 86-300
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@mzk.grudziadz.pl 
Tel.:  +48 564504210
Faks:  +48 564659287
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mzk.grudziadz.pl

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

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

II.1.1) Nazwa:
PRZYJMOWANIE ODPADÓW MZK SP. Z O.O. Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW 
KOMUNALNYCH I UTRZYMANIA ULIC
Numer referencyjny: ZP-MZK-2021-04-1

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

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Postępowanie obejmuje transport niżej wymienionych odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) oraz z Utrzymania Ulic (UU) zlokalizowanych przy ul. Składowej 21 w Grudziądzu 
prowadzonych przez Zamawiającego.
1. Część 1: Odpady z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK):
1. Część 2: Odpady z utrzymania ulic (UU):

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:
Odpady z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Część nr: 1

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Część 1: Odpady z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK):
a) 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury
b) 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
c) 15 01 07 – opakowania ze szkła
d) 16 01 03 – zużyte opony
e) 17 01 01 – odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
f) 17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów 
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
g) 17 02 03 – tworzywa sztuczne
h) 17 03 80 – odpadowa papa
i) 17 04 05 – żelazo i stal
j) 17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 01 01 i 17 06 03
k) 17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione 17 09 01, 17 09 02 i 17 
09 03
l) 20 01 01 – papier i tektura
m) 20 01 02 – szkło
n) 20 01 10 – odzież
o) 20 01 39 – tworzywa sztuczne
p) 20 01 40 – metale
q) 20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
r) 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji
s) 20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie
t) 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
u) 20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych grupach
Łączna, szacunkowa masa odpadów w trakcie realizacji umowy: 2313,1 Mg
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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: 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:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. Zakres zamówienia objętego prawem opcji:
1. Prawo opcji obejmuje możliwość rozszerzenia zamówienia podstawowego w ramach umowy podstawowej 
(Przyjmowanie Odpadów Z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) poprzez zawarcie 
odpowiednich aneksów do umowy podstawowej na warunkach i zasadach określonych w załączonym do SWZ 
wzorze umowy o dodatkowy zakres określony w załączniku do umowy oraz za dodatkowym wynagrodzeniem.
2. Ceny jednostkowe dla zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji będą takie same jak ceny 
jednostkowe określone dla zamówienia podstawowego.
3. Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak 
złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do 
Zamawiającego.
4. Okoliczności, w jakich może dojść do skorzystania z prawa opcji: Zamawiającemu przysługuje prawo 
do skorzystania z prawa opcji jako uprawnienie, z którego może, lecz nie musi skorzystać, w terminie 
przewidzianym dla wykonania zamówienia podstawowego każdorazowo w przypadku, gdy zajdzie stosowna 
potrzeba, w szczególności w sytuacji, gdy:
5.1. zajdzie konieczność odbioru zwiększonej ilości odpadów przekazanych do PSZOK przez mieszkańców w 
ilości większej niż przewidziana w zamówieniu podstawowym;
5.2. Pozostałe uregulowania dotyczące okoliczności, w jakich może dojść do skorzystania z prawa opcji zawarte 
zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik.
6. Maksymalna wartość opcji: 30 % wartości zamówienia podstawowego.

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:
Odpady z utrzymania ulic (UU):
Część nr: 2

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki

II.2.4) Opis zamówienia:
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2. Część 2: Odpady z utrzymania ulic (UU): 20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów
Łączna, szacunkowa masa odpadów w trakcie realizacji umowy: 1 200 Mg

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: 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:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. Zakres zamówienia objętego prawem opcji:
1. Prawo opcji obejmuje możliwość rozszerzenia zamówienia podstawowego w ramach umowy podstawowej 
(Przyjmowanie z utrzymania ulic - UU) poprzez zawarcie odpowiednich aneksów do umowy podstawowej na 
warunkach i zasadach określonych w załączonym do SWZ wzorze umowy o dodatkowy zakres określony w 
załączniku do umowy oraz za dodatkowym wynagrodzeniem.
2. Ceny jednostkowe dla zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji będą takie same jak ceny 
jednostkowe określone dla zamówienia podstawowego.
3. Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak 
złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do 
Zamawiającego.
4. Okoliczności, w jakich może dojść do skorzystania z prawa opcji: Zamawiającemu przysługuje prawo 
do skorzystania z prawa opcji jako uprawnienie, z którego może, lecz nie musi skorzystać, w terminie 
przewidzianym dla wykonania zamówienia podstawowego każdorazowo w przypadku, gdy zajdzie stosowna 
potrzeba, w szczególności w sytuacji, gdy:
5.1. ilość zebranych z ulic odpadów będzie większa niż przewidziana przez Zamawiającego i ujęta w 
zamówieniu podstawowym;
5.2. Pozostałe uregulowania dotyczące okoliczności, w jakich może dojść do skorzystania z prawa opcji zawarte 
zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik.
6. Maksymalna wartość opcji: 30 % wartości zamówienia podstawowego.

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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1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu,
1.2. spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki dotyczące:
2.1. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów:
2.1.1. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne uprawnienia w 
zakresie przetwarzania odpadów uwzględniające odzysk i/lub unieszkodliwianie wydane na podstawie ustawy 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn.zm.) lub pozwolenie/pozwolenie 
zintegrowane uwzględniające przetwarzanie odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn.zm.)
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia aktualności dokumentów, o których mowa powyżej przez cały 
okres obowiązywania umowy.
3. Zmawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać że wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie 
zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może 
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie z 
załączonym do SWZ projektem umowy.
2. W przypadku, gdy w trakcie postępowania zamawiający dokona zmian w projekcie umowy, wykonawca 
zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy z uwzględnieniem tych 
zmian.
3. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją projektu umowy przez wykonawcę, z zastrzeżeniem 
pkt. 1.
4. Wykonawca najpóźniej z dniem podpisania Umowy przekaże Zamawiającemu kopię umowy ubezpieczenia 
(lub polisy) obowiązującej przez cały okres realizacji Umowy począwszy od dnia jej podpisania. Ubezpieczeniu 
podlegają w szczególności: pojemniki, urządzenia, mienie ruchome związane z prowadzeniem usług, 
Ubezpieczenie od zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi usługami, w tym także 
ruchem pojazdów mechanicznych

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: 14/09/2021
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
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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: 12/12/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 14/09/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Grudziądzu (86-300 Grudziądz) przy ul. Dworcowej 
47.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem: platformazakupowa.pl

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w kwocie: 5000 zł Wadium musi obejmować 
cały okres związania ofertą. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określone zostały w SWZ.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi 
którakolwiek z okoliczności wskazanych w Pzp w:
1.1. art. 108 ust. 1
1.2. art. 109 ust. 1 pkt 4.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono 
upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 
ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 
2 ustawy Pzp.
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty:
1 - w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: uprawnienia w zakresie przetwarzania 
odpadów uwzględniające odzysk i/lub unieszkodliwianie wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 
r. o odpadach lub pozwolenie/pozwolenie zintegrowane uwzględniające przetwarzanie odpadów wydane na 
podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska.
2 - w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:
- informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, 
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
- 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, 
albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 
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potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej 
samej grupy kapitałowej;
- odpis lub informację 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;
- oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 
ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1.administratorem danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., ul. Dworcowa 47, 86-300 
Grudziądz;
1.inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o. jest Pan Marek 
Rolewicz, marekrolewicz@ochrona-informacji.pl  514-821-093
1.3.dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego: o numerze referencyjnym: ZP/MZK/2021/04-1
1.4.odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie 
udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
1.5. dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie 
zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały umowy.
Dalsza część inf. dot. RODO opisano w SWZ.

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

VI.4.3) Składanie odwołań
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, 
przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale IX 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 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/08/2021
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