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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Master Odpady i Energia Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 6462347267
Adres pocztowy: ul. LOKALNA 11
Miejscowość: Tychy
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 43-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Master Odpady i Energia Sp. z o.o. ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy
E-mail: szymon.lakota@master.tychy.pl 
Tel.:  +48 327070103
Faks:  +48 327070104
Adresy internetowe:
Główny adres: www.platformazakupowa.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.platformazakupowa.pl
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: Przedsiębiorstwo Międzygminne

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

II.1.1) Nazwa:
SUKCESYWNY ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE PALIWA ALTERNATYWNEGO RDF O KODZIE 19-12-10 
od dnia podpisania umowy do dnia 28.02.2021 r
Numer referencyjny: RDF/U/08/2020

II.1.2) Główny kod CPV
90514000 Usługi recyklingu odpadów

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:szymon.lakota@master.tychy.pl
www.platformazakupowa.pl
www.platformazakupowa.pl
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SUKCESYWNY ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE PALIWA ALTERNATYWNEGO RDF
O KODZIE 19 12 10
2. Opis parametrów techniczno – użytkowych zamówienia lub dane techniczne:
Odbiór i zagospodarowanie paliwa alternatywnego RDF wg szacunkowej ilości dla jednego zamówienia. W 
MZKZOK do produkcji paliwa alternatywnego RDF wykorzystywane są frakcje palne odpadów pozbawione 
metali żelaznych i nieżelaznych oraz PCV. Ze względu na zmieniające się warunki pogodowe, które mają 
bezpośredni wpływ na parametry fizyko-chemiczne produkowanego paliwa alternatywnego RDF, będzie ono 
przygotowywane do zagospodarowania w postaci.:
• zmielonej na frakcje, rozdrobnienie do 30 mm,
• wartość opałowa do 18.000 kJ/kg
• zawartość chloru do 0,7%,
• wilgotność do 25%.
Masa paliwa 6000 Mg.
3. Warunki Gwarancji:
Nie dotyczy
4. Termin realizacji od dnia podpisania umowy do dnia 28.02.2021 r., lub do wyczerpania ilości odpadów 
objętych umową.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Master Odpady i Energia Sp. z o.o., ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy

II.2.4) Opis zamówienia:
Masa paliwa maksymalna do odebrania w okresie realizacji zamówienia do 6000 Mg.

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
Koniec: 28/02/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Kolejne postępowania zostanie ogłoszone około stycznia 2021 r.

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
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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:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada:
- indywidualny numer rejestrowy BDO, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) w zakresie transportu odpadów o kodzie 19 12 10 oraz 
aktualnej decyzji na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub zbierania i przetwarzania odpadów o 
kodzie 19 12 10 – zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. 
zm.)
- potwierdzenie złożenia wniosku o dostosowanie aktualnie posiadanej decyzji w zakresie zbierania i/lub 
przetwarzania odpadów, złożonego do właściwego organu ochrony środowiska do 5 marca 2020 roku lub 
aktualnej decyzji w zakresie gospodarowania odpadami otrzymanej po ww. dacie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Należy przedłożyć aktualny dokument potwierdzający, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. (tj. transport i 
zagospodarowanie odpadów)
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 200.000,00 zł.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada minimum dwa pojazdy ciężarowe 
z zabudową typu walking floor o pojemności załadunkowej 90 m3 - wyposażone w system gps.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
posiada minimum dwa pojazdy ciężarowe z zabudową typu walking floor o pojemności załadunkowej 90 m3 - 
wyposażone w system gps.

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:

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

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej



4 / 5

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

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/09/2020
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/09/2020
Czas lokalny: 10:05
Miejsce:
Master Odpady i Energia Sp, z o.o., ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy - sala konferencyjna.

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:
Styczeń 2021 r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP 
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań powyżej kwoty 
określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. Środki ochrony 
prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o 
której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/08/2020


