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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:631232-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Bełchatów: Usługi związane z odpadami
2020/S 251-631232

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: „Eko-Region" sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 769-19-17-979
Adres pocztowy: ul. Bawełniana 18
Miejscowość: Bełchatów
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Kod pocztowy: 97-400
Państwo: Polska
E-mail: zamowieniapubliczne@eko-region.pl 
Tel.:  +48 446330815
Faks:  +48 446330819
Adresy internetowe:
Główny adres: www.eko-region.pl

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

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka z o. o.

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

II.1.1) Nazwa:
Zagospodarowanie odpadów 19 12 10/ 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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Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę usługi polegającej na zagospodarowaniu 
odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne) wytworzone na terenie Zakładu/Instalacji w 
Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 14 i 16 zarządzanego przez ”EKO-REGION” sp. z o. o.
W ramach przedmiotu umowy zakłada się podział zamówienia na 3 zadania:
191210 - 400 [Mg/mies.]/ 1 000 Łączna ilość odpadów do odbioru [Mg/mies.]/ 2 400 Łączna ilość odpadów do 
odbioru w okresie obowiązywania umowy[Mg]
191210 - 300 [Mg/mies.]/ 1 000 Łączna ilość odpadów do odbioru [Mg/mies.]/ 1 800 Łączna ilość odpadów do 
odbioru w okresie obowiązywania umowy[Mg]
191210 - 300 [Mg/mies.]/ 1 000 Łączna ilość odpadów do odbioru [Mg/mies.]/ 1 800 Łączna ilość odpadów do 
odbioru w okresie obowiązywania umowy[Mg]
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w SIWZ oraz umowie.

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:
Zadanie 1
Część nr: 1

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład/ Instalacja w Bełchatowie

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę usługi polegającej na zagospodarowaniu 
odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne) wytworzone na terenie Zakładu/Instalacji w 
Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 14 i 16 zarządzanego przez ”EKO-REGION” sp. z o. o.
2.Odpady będące przedmiotem zamówienia zostaną dostarczone w ramach umowy na koszt Zamawiającego 
a następnie zagospodarowane na terenie zakładów wskazanych przez Wykonawcę w sposób zgodny 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami termicznego odzysku. Ustala się 
maksymalną odległość transportu odpadów na poziomie do 200 km od Zakładu/Instalacji znajdującej się w 
Bełchatowie, ul. Przemysłowej 14 i 16.
3.Zamawiający zobowiązuje się do dostawy a Wykonawca do odbioru paliwa alternatywnego zgodnie z 
załącznikiem nr 2 do umowy – tygodniowy harmonogram dostaw.
4.Zamawiający podkreśla, że określone ilości odpadów są ilościami szacunkowymi mogącymi ulec zmianie, 
mającymi służyć pomocniczo do przygotowania oferty, przy czym maksymalne ilości odpadów nie przekroczą 
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łącznej ilości odpadów w okresie obowiązywania umowy określonych w Tabeli nr 1. Rzeczywista ilość 
dostarczonych odpadów będzie wynikać z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.
5.W ramach przedmiotu umowy zakłada się podział zamówienia na 3 zadania zgodnie z Tab. nr. 1*.
Nr zadania Rodzaj odpadu przeznaczonego do odbioru Miesięczna ilość odpadów do odbioru dla zadania[Mg/
mies.] Łączna ilość odpadów do odbioru [Mg/mies.] Łączna ilość odpadów do odbioru w okresie obowiązywania 
umowy[Mg]
1 19 12 10 400 1 000 2 400
2 191210 300 1 000 1 800
3 191210 300 1 000 1 800
SUMA odpadów w czasie trwania umowy 6 000 Mg
*Zapis zostanie dostosowany do części, na które Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w SIWZ oraz umowie

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
Okres w miesiącach: 6
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
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 2
Część nr: 2

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład/ Instalacja w Bełchatowie

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę usługi polegającej na zagospodarowaniu 
odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne) wytworzone na terenie Zakładu/Instalacji w 
Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 14 i 16 zarządzanego przez ”EKO-REGION” sp. z o. o.
2.Odpady będące przedmiotem zamówienia zostaną dostarczone w ramach umowy na koszt Zamawiającego 
a następnie zagospodarowane na terenie zakładów wskazanych przez Wykonawcę w sposób zgodny 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami termicznego odzysku. Ustala się 
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maksymalną odległość transportu odpadów na poziomie do 200 km od Zakładu/Instalacji znajdującej się w 
Bełchatowie, ul. Przemysłowej 14 i 16.
3.Zamawiający zobowiązuje się do dostawy a Wykonawca do odbioru paliwa alternatywnego zgodnie z 
załącznikiem nr 2 do umowy – tygodniowy harmonogram dostaw.
4.Zamawiający podkreśla, że określone ilości odpadów są ilościami szacunkowymi mogącymi ulec zmianie, 
mającymi służyć pomocniczo do przygotowania oferty, przy czym maksymalne ilości odpadów nie przekroczą 
łącznej ilości odpadów w okresie obowiązywania umowy określonych w Tabeli nr 1. Rzeczywista ilość 
dostarczonych odpadów będzie wynikać z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.
5.W ramach przedmiotu umowy zakłada się podział zamówienia na 3 zadania zgodnie z Tab. nr. 1*.
Nr zadania Rodzaj odpadu przeznaczonego do odbioru Miesięczna ilość odpadów do odbioru dla zadania[Mg/
mies.] Łączna ilość odpadów do odbioru [Mg/mies.] Łączna ilość odpadów do odbioru w okresie obowiązywania 
umowy[Mg]
1 19 12 10 400 1 000 2 400
2 191210 300 1 000 1 800
3 191210 300 1 000 1 800
SUMA odpadów w czasie trwania umowy 6 000 Mg
*Zapis zostanie dostosowany do części, na które Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w SIWZ oraz umowie

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
Okres w miesiącach: 6
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
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 3
Część nr: 3

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład/ Instalacja w Bełchatowie

II.2.4) Opis zamówienia:
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1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę usługi polegającej na zagospodarowaniu 
odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne) wytworzone na terenie Zakładu/Instalacji w 
Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 14 i 16 zarządzanego przez ”EKO-REGION” sp. z o. o.
2.Odpady będące przedmiotem zamówienia zostaną dostarczone w ramach umowy na koszt Zamawiającego 
a następnie zagospodarowane na terenie zakładów wskazanych przez Wykonawcę w sposób zgodny 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami termicznego odzysku. Ustala się 
maksymalną odległość transportu odpadów na poziomie do 200 km od Zakładu/Instalacji znajdującej się w 
Bełchatowie, ul. Przemysłowej 14 i 16.
3.Zamawiający zobowiązuje się do dostawy a Wykonawca do odbioru paliwa alternatywnego zgodnie z 
załącznikiem nr 2 do umowy – tygodniowy harmonogram dostaw.
4.Zamawiający podkreśla, że określone ilości odpadów są ilościami szacunkowymi mogącymi ulec zmianie, 
mającymi służyć pomocniczo do przygotowania oferty, przy czym maksymalne ilości odpadów nie przekroczą 
łącznej ilości odpadów w okresie obowiązywania umowy określonych w Tabeli nr 1. Rzeczywista ilość 
dostarczonych odpadów będzie wynikać z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.
5.W ramach przedmiotu umowy zakłada się podział zamówienia na 3 zadania zgodnie z Tab. nr. 1*.
Nr zadania Rodzaj odpadu przeznaczonego do odbioru Miesięczna ilość odpadów do odbioru dla zadania[Mg/
mies.] Łączna ilość odpadów do odbioru [Mg/mies.] Łączna ilość odpadów do odbioru w okresie obowiązywania 
umowy[Mg]
1 19 12 10 400 1 000 2 400
2 191210 300 1 000 1 800
3 191210 300 1 000 1 800
SUMA odpadów w czasie trwania umowy 6 000 Mg
*Zapis zostanie dostosowany do części, na które Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w SIWZ oraz umowie

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
Okres w miesiącach: 6
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
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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A. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
B. Zawiadomienie o nadaniu numeru rejestrowego i aktywacji konta w bazie danych o produktach i 
opakowaniach oraz gospodarce odpadami.
C. Decyzja zezwalającą/pozwalającą na zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 (Odpady palne – 
paliwo alternatywne) w procesie termicznego przekształcenia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami 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.1.8) 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: 29/01/2021
Czas lokalny: 12:00

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: 29/01/2021
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Platforma zakupowa

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
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Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 
ustawy Pzp w wysokości do 50 % wartości zamówienia podstawowego dla każdego zadania.
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu – podstawa prawna art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający określa wadium na kwotę:
Zadanie I - 12 000,00 zł
Zadanie II – 9 000,00 zł
Zadanie III – 9 000,00 zł
Termin wniesienia wadium upływa równocześnie z terminem złożenia oferty, tj. do dnia 29.01.2021 r. godz.: 
12:00

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 
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/12/2020
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