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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:237333-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Ostrołęka: Usługi związane z odpadami
2019/S 098-237333

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Berka Joselewicza 1
Ostrołęka
07-410
Polska
Osoba do kontaktów: Marianna Grzyb
Tel.:  +48 297650512
E-mail: grzyb.marianna@otbs.com.pl 
Faks:  +48 297650504
Kod NUTS: PL924
Adresy internetowe:
Główny adres: www.otbs.com.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

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

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Podmiot ze 100 % udziałem jednostki samorządu terytorialnego

I.5) Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

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

II.1.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów oznaczonych kodem 19 12 12 powstałych w wyniku sortowania i
przetwarzania odpadów pochodzenia komunalnego w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w
Ostrołęce

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:grzyb.marianna@otbs.com.pl
www.otbs.com.pl
www.otbs.com.pl
https://minipotral.uzp.gov.pl
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90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na sukcesywnym odbiorze przez Wykonawcę
odpadów oznaczonych kodem 19 12 12 (frakcja >80 mm), komponentu m.in. do produkcji paliwa
alternatywnego typu RDF, tzn. frakcji energetycznej odpadów, powstałej w wyniku sortowania odpadów
komunalnych, w celu ich zagospodarowania tj. poddania ich procesom odzysku.
Odbiór odpadów oznaczonych kodem 19 12 12 (frakcja >80 mm) odbywał się będzie z Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Ostrołęce przy ul. Gen. T. Turskiego 4, 07-401 Ostrołęka,
POLSKA.
Szacunkowa roczna ilość odpadu o kodzie 19 12 12 (frakcja > 80 mm) przeznaczona m.in. do produkcji paliwa
alternatywnego typu RDF wyniesie około 12 000 Mg. Szacunkowa ilość w okresie realizacji zamówienia –
wynosi około 24 000 Mg. Rzeczywista ilość odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja >80 mm) wynikała będzie z
bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.
Podane powyżej wielkości mogą ulec zmianie.

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
90511000
90513000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL924
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, ul. Turskiego 4, Ostrołęka, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Odbiór odpadów oznaczonych kodem 19 12 12 (frakcja >80 mm) odbywał się będzie z Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Ostrołęce przy ul. Gen. T. Turskiego 4, 07-401 Ostrołęka,
POLSKA.
Szacunkowa roczna ilość odpadu o kodzie 19 12 12 (frakcja > 80 mm) przeznaczona m.in. do produkcji paliwa
alternatywnego typu RDF wyniesie około 12 000 Mg. Szacunkowa ilość w okresie realizacji zamówienia –
wynosi około 24 000 Mg. Rzeczywista ilość odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja >80 mm) wynikała będzie z
bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.
Podane powyżej wielkości mogą ulec zmianie.

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: 24
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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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia: 2 lata od dnia podpisania umowy lub wcześniej, gdy wyczerpie się określona
ilość przedmiotu zamówienia lub wartość zamówienia

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:
Wykonawca winien wykazać, że posiada:
Aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących
odpadami w działach obejmujących zakres przedmiotu zamówienia potwierdzony nr BDO.
Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów oznaczonych kodem 19
12 12 o mocy przerobowej na ten odpad nie mniejszej niż 12 000 Mg/rok.
Wykonawca posiadający instalację do odzysku, w której planuje odzyskać odpady objęte niniejszym
zamówieniem poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej powinien przedstawić zezwolenie równoważne decyzji
na odzysk wystawiane w kraju, w którym ta instalacja się znajduje. Decyzję zezwalającą na międzynarodowe
przemieszczanie odpadów Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać po podpisaniu umowy.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż: 500 000 PLN

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku

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
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IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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: 25/06/2019
Czas lokalny: 09:00

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: 23/08/2019

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 25/06/2019
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:
Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. B. Joselewicza 1, 07-410 Ostrołęka,
POLSKA, pok. nr 14.

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający przewiduje przeprowadzenie postępowania z zastosowaniem procedury, o której mowa w art.
24aa ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
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:

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy Pzp.
Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu powszechnego

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/05/2019

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

