
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia:

www.urbis.gniezno.pl

Gniezno: Usługa odbioru odpadów o kodzie 19 12 10 - odpady palne (paliwo alternatywne) w 
ilości do 1800 Mg oraz o kodzie 19 12 12 w ilości do 14000 Mg- inne odpady ( w tym 
substancje i przedmioty ) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 w
celu dalszego zagospodarowania.
Numer ogłoszenia: 70503 - 2016; data zamieszczenia: 06.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: 

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: URBIS sp. z o.o. , ul. Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno, woj. 
wielkopolskie, tel. 061 4245800, faks 061 4263567.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.urbis.gniezno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa odbioru odpadów o kodzie 19 
12 10 - odpady palne (paliwo alternatywne) w ilości do 1800 Mg oraz o kodzie 19 12 12 w ilości do
14000 Mg- inne odpady ( w tym substancje i przedmioty ) z mechanicznej obróbki odpadów inne 
niż wymienione w 19 12 11 w celu dalszego zagospodarowania..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 1 Przedmiotem 
zamówienia jest odbiór oraz zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego 
o kodzie 19 12 10 - Odpady palne (paliwo alternatywne) , wytwarzanych w Zakładzie 
Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie. Oferowany sposób zagospodarowania odpadu musi być 
zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami odzysku 
wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z
2013 r. , poz. 21 ze zm.). Szacunkowa ilość komponentu która zostanie przekazana Wykonawcy w 
okresie obowiązywania umowy wyniesie 1800 Mg. Do produkcji komponentu na paliwo 
alternatywne wykorzystywane są niesegregowane odpady komunalne (kod 20 03 01), oraz odpady 
opakowaniowe (z grupy 15). W skład odpadu wchodzą przede wszystkim odpady z tworzyw 
sztucznych oraz z papieru i tektury. Odpad o kodzie 19 12 10 pozbawiony jest metali. Komponenty 
do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) będą przygotowane przez Zamawiającego do odbioru w 

http://www.urbis.gniezno.pl/


postaci sprasowanej, wiązanej drutem stalowym. Wymiary sprasowanych beli wynoszą około 
80x120x145 cm a średnia waga jednej beli wynosi około 550 kg. Odbiór komponentów do 
produkcji paliwa alternatywnego (RDF) odbywał się będzie w dniach od poniedziałku do piątku, w 
godzinach 7-16, w ilości określonej w zamówieniu jednostkowym przesłanym mailem (lub faksem)
do Wykonawcy. Istnieje możliwość innego terminu odbioru surowca, po wcześniejszym 
uzgodnieniu z Zamawiającym. Załadunek komponentu jest po stronie Zamawiającego. Ważenie 
odbieranych przez Wykonawcę komponentów będzie odbywało się na zalegalizowanej wadze 
Zamawiającego, zlokalizowanej w zakładzie Zamawiającego i będzie potwierdzane kwitem 
wagowym. Dokument ten stanowić będzie wyłączną podstawę do określenia ilości odebranych 
komponentów do produkcji paliwa alternatywnego. Zamawiający będzie wystawiał zbiorcze karty 
przekazania odpadu dla komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF), odebranych w 
danym miesiącu, na podstawie bilansu ważeń odebranych komponentów, pochodzącego z programu
komputerowego obsługującego system wagowy w Zakładzie. Zbiorcze karty przekazania odpadu 
wystawiane będą w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Zadanie 2 Przedmiotem 
zamówienia jest odbiór oraz zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego 
o kodzie 19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej 
obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania 
Odpadów w Lulkowie. Oferowany sposób zagospodarowania odpadu musi być zgodny z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami odzysku wyszczególnionymi w 
załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r. , poz. 21 ze 
zm.). Szacunkowa ilość komponentu dla poszczególnych części zamówienia, która zostanie 
przekazana Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wyniesie:1400 Mg Do produkcji 
komponentu na paliwo alternatywne wykorzystywane są niesegregowane odpady komunalne (kod 
20 03 01), oraz odpady opakowaniowe (z grupy 15). W skład odpadu wchodzą przede wszystkim 
odpady z tworzyw sztucznych oraz z papieru i tektury. Odpad o kodzie 19 12 12 może zawierać 
drobne metale. Komponenty do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) będą przygotowane przez 
Zamawiającego do odbioru luzem - bez uprzedniego zbelowania. Średnia waga 1 m3 odpadów o 
kodzie 19 12 12 objętych zamówieniem wynosi około 0,15 -0,22 Mg. Jest to wartość orientacyjna 
służąca Wykonawcy w celu skalkulowania kosztów. Odbiór komponentów do produkcji paliwa 
alternatywnego (RDF) odbywał się będzie sukcesywnie, w dniach od poniedziałku do piątku, w 
godzinach 7-16, w ilości określonej w zamówieniu jednostkowym przesłanym mailem (lub faksem)
do Wykonawcy. Istnieje możliwość innego terminu odbioru surowca, po wcześniejszym 
uzgodnieniu z Zamawiającym. Załadunek komponentu będzie się odbywał sprzętem 
Zamawiającego, z przygotowanej w tym celu rampy. Ważenie odbieranych przez Wykonawcę 
komponentów będzie odbywało się na zalegalizowanej wadze Zamawiającego, zlokalizowanej w 
zakładzie Zamawiającego i będzie potwierdzane kwitem wagowym. Dokument ten stanowić będzie 
wyłączną podstawę do określenia ilości odebranych komponentów do produkcji paliwa 
alternatywnego. Zamawiający będzie wystawiał zbiorcze karty przekazania odpadu dla 
komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) o kodzie odpadu 19 12 12 , odebranych 
w danym miesiącu, na podstawie bilansu ważeń odebranych komponentów, pochodzącego z 
programu komputerowego obsługującego system wagowy w Zakładzie. Zbiorcze karty przekazania 
odpadu wystawiane będą w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. W celu oszacowania 
wielkości jednorazowego transportu odpadu o kodzie 19 12 12 Zamawiający przewiduje możliwość
wykonania próbnego odbioru w cenie netto nie wyższą niż 134,00 zł/Mg. Termin takiego odbioru 



Wykonawca z Zamawiającym ustalają indywidualnie, nie później jednak niż do dnia 10 czerwca 
2016 roku, na pisemny wniosek Wykonawcy. Zamawiający przewiduje załadowanie w trakcie 
odbioru próbnego tylko jednego pojazdu danego Wykonawcy, niezależnie od tonażu środka 
transportu. Odpad załadowywany będzie przez Zamawiającego luzem, po załadowaniu i zważeniu 
zostanie wystawiony kwit wagowy. Rozliczenie za próbny odbiór nastąpi na podstawie faktury VAT
płatnej przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie 
wystawionej faktury za faktyczną ilość odebranych odpadów podczas odbioru próbnego, 
potwierdzoną Kartą Przekazania Odpadów..

II.1.5) 

 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
•

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.40.00-3, 90.53.30.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 
4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• WG SIWZ

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• WG SIWZ

• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• WG SIWZ



• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• WG SIWZ

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• WG SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 
przedłożyć:

• potwierdzenie  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności
koncesje, zezwolenia lub licencje; 

• opis  urządzeń  technicznych  oraz  środków organizacyjno-technicznych  zastosowanych
przez  wykonawcę  dostaw lub  usług  w celu  zapewnienia  jakości  oraz  opisu  zaplecza
naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w
dyspozycji wykonawcy; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

• aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o
działalności  gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt
2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie  do udziału  w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo
składania ofert; 

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  że
wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenie,  że  uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu  -  wystawione  nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega



z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i  społeczne,  lub potwierdzenie,  że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie
należy do grupy kapitałowej; 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) 

 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.urbis.gniezno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: URBIS Spółka z 
o. o., ul. B. Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno - dział techniczny.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
20.06.2016 godzina 10:00, miejsce: URBIS Spółka z o.o., ul. B. Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno,
pokój nr 5 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


