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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: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 9532559741
Adres pocztowy: ul. Ernsta Petersona 22
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-862 Bydgoszcz
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Pieszczyński
E-mail: przetarg@pronatura.bydgoszcz.pl 
Tel.:  +48 525222058
Adresy internetowe:
Główny adres: https://pronatura.bydgoszcz.pl
Adres profilu nabywcy: www.pronatura.bydgoszcz.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje
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/mkuo_pronatura/aukcje
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka prawa handlowego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Gospodarka Odpadami

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

II.1.1) Nazwa:
Usługi polegające na poborze, przygotowaniu i akredytowanym prowadzeniu badań próbek odpadów 
kierowanych do termicznego przekształcenia w ZTPOK w Bydgoszczy
Numer referencyjny: MKUO ProNatura ZP/NO/61/21

II.1.2) Główny kod CPV
79723000 Usługi analizy odpadów

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na poborze, przygotowaniu próbek odpadów 
zgodnie z procedurami ustanowionymi odpowiednio w normach przenoszących normy EN 15442:2011 
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i EN 15443:2011 i prowadzeniu akredytowanych badań próbek odpadów kierowanych do termicznego 
przekształcenia w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy przy ul. 
Ernsta Petersona 22, przez okres 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wcześniejszego wyczerpania 
kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia albo do dnia, w którym z uwagi na uwarunkowania prawne 
wykonanie usługi nie będzie zasadne ze względu na brak możliwości uzyskania przez Zamawiającego 
świadectw pochodzenia energii elektrycznej z OZE; w zakresie i na warunkach określonych w załączniku nr 1 
do SWZ.

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
71900000 Usługi laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na poborze, przygotowaniu próbek odpadów 
zgodnie z procedurami ustanowionymi odpowiednio w normach przenoszących normy EN 15442:2011 
i EN 15443:2011 i prowadzeniu akredytowanych badań próbek odpadów kierowanych do termicznego 
przekształcenia w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy przy ul. 
Ernsta Petersona 22, przez okres 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wcześniejszego wyczerpania 
kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia albo do dnia, w którym z uwagi na uwarunkowania prawne 
wykonanie usługi nie będzie zasadne ze względu na brak możliwości uzyskania przez Zamawiającego 
świadectw pochodzenia energii elektrycznej z OZE lub nie będzie możliwe skorzystanie przez Zamawiającego 
z innych instrumentów wsparcia dla wytworzonej energii, gdzie warunkiem jest prowadzenie badań odpadów 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie warunków technicznych 
kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcenia odpadów (Dz.U.2016 poz. 847) lub 
każdorazowym aktem prawnym, który wymienione wyżej Rozporządzenie zmieni lub zastąpi oraz zgodnie z 
normami, w szczególności:
PN-EN 15400:2011 Stałe paliwa wtórne – Oznaczanie wartości opałowej
PN-EN 15440:2011 Stałe paliwa wtórne – Metody oznaczania zawartości biomasy
Szczegółowy opis określono w załączniku nr 1 do SWZ.

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: 18
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
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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 nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek zostanie spełniony w przypadku, gdy Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do 
realizacji zamówienia tzn.: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał/wykonuje:
- przynajmniej jedną usługę akredytowanego (spełniającego normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 + Ap1:2007) 
badania próbek odpadów w zakresie wartości opałowej o wartości usługi co najmniej 30 000 zł netto;
i
- przynajmniej jedną usługę akredytowanego (spełniającego normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 + Ap1:2007) 
badania próbek odpadów w zakresie zawartości frakcji biodegradowalnej o wartości usługi co najmniej 30 000 zł 
netto lub kilka usług akredytowanego (spełniającego normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 + Ap1:2007) badania 
próbek w zakresie zawartości frakcji biodegradowalnej o łącznej wartości tych usług co najmniej 30 000 zł netto,
i
- dysponuje laboratorium posiadającym akredytacje laboratorium badawczego wystawione przez Polskie 
Centrum Akredytacji lub certyfikaty innego, równoważnego ośrodka akredytacji, potwierdzające spełnienie 
normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 + Ap1:2007 lub równoważnej w zakresie obejmującym prowadzenie badań 
odpadów zgodnie z normami:
- PN-EN 15400:2011 Stałe paliwa wtórne – oznaczanie wartości opałowej,
- PN-EN-15440:2011 Stałe paliwa wtórne – metody oznaczania zawartości biomasy,
i
- dysponuje przynajmniej jedną osobą przeszkoloną z pobierania prób paliw stałych w zakresie obowiązujących 
norm technicznych PN i ISO (lub norm równoważnych),co zostało potwierdzone stosownym certyfikatem/
zaświadczeniem.
Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu oraz dokumentów.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy określono w projektowanych postanowieniach umowy - stanowiących załącznik nr 6 
do SWZ.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
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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: 08/12/2021
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: 04/03/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 08/12/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert następuje na Platformie zakupowej poprzez kliknięcie przycisku „Odszyfruj oferty”.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu wskazanym w pkt IV.2.2) ogłoszenia, przy czym nie później niż dnia następnego 
po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, przy użyciu 
którego następuje otwarcie ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 
zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
Ustala się wadium zamówienia w wysokości: 20 000,00 zł. Szczegółowe zapisy określono w części V SWZ.
Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualny na dzień składania ofert JEDZ, którego wzór stanowi 
załącznik nr 3 do SWZ.
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie Zamawiający wezwie do 
przedłożenia:
- wykazu usług (wzór wykazu załącznik nr 4 do SWZ);
- kopie akredytacji laboratorium lub certyfikatu ISO dla laboratorium;
- oświadczenie że osoba pobierająca próby posiada odpowiednie wymagane kwalifikacje w tym zakresie;
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający wezwie do przedłożenia 
dotyczących odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców ubiegających się o wspólne udzielenie zamówienia, 
podmiotu, o którym mowa w art. 118 PZP, na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca, lub 
podwykonawcy, nie będącego podmiotem, o którym mowa w art. 118 PZP:
a. informacji z Krajowego Rejestru Karnego
b. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP w zw. z częścią III pkt 2.1 ppkt 5) SWZ, o 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (t. jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył 
odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia 
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 
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przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od 
innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
c. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z 
postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
• art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP w zw. z częścią III pkt 2.1 ppkt 3) SWZ,
• art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP w zw. z częścią III pkt 2.1 ppkt 4) SWZ, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się 
o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
• art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP w zw. z częścią III pkt 2.1 ppkt 5) SWZ ustawy, dotyczących zawarcia z innymi 
wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
• art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP w zw. z częścią III pkt 2.1 ppkt 6) SWZ,
d. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP w zw. z częścią III pkt 2 ppkt 2) SWZ, sporządzonych nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
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.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom, 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 PZP, przysługują środki 
ochrony prawnej zgodnie z Działem IX PZP.
2. Odwołanie przysługuje od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia (w tym na projektowane postanowienia Umowy) lub zaniechania czynności, do której 
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać 
okoliczności prawne i faktyczne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej, w formie elektronicznej lub 
w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym, przesyłając Zamawiającemu odwołanie (wniesione 
w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej) lub kopię odwołania wniesionego w formie pisemnej przed 
upływem terminu na jego wniesienie w taki sposób, żeby mógł się zapoznać z jego treścią przed upływem tego 
terminu.
5. Terminy na wniesienie odwołania określone zostały w art. 515 PZP.
6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają przepisy Rozdziału IX PZP.
7. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu.
8. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu zamówień 
publicznych w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi.
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VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
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.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/11/2021

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

