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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:327498-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Gniezno: Usługi recyklingu odpadów
2016/S 182-327498

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

URBIS Sp. z o.o.
ul. B. Chrobrego 24/25
Osoba do kontaktów: Elżbieta Sybilska
62-200 Gniezno
Polska
Tel.:  +48 614245818
E-mail: techniczny@urbis.gniezno.pl 
Faks:  +48 614263567
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.urbis.gniezno.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: spółka z o.o.

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: zarządzanie nieruchomościami, usługi komunalne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Usługa odbioru odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne) w ilości do 5 400 Mg
oraz o kodzie 19 12 12 w ilości do 5 400 Mg – inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty ) z
mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 w celu dalszego zagospodarowania.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne

mailto:techniczny@urbis.gniezno.pl
http://www.urbis.gniezno.pl
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: URBIS
Spółka z o.o., ZZO Lulkowo gmina Gniezno.
Kod NUTS 

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
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 14.12.2012 o odpadach
(Dz.U. 2013 poz. 21 ze zm.).
Szacunkowa ilość komponentu która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy
wyniesie do 5400 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
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.
Odebrane odpady nie będą polegały zwrotowi.
Wykonawca, po każdym miesiącu wykonania usługi, zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie o sposobie
zagospodarowania odpadów.
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 14.12.2012 o odpadach
(Dz.U. 2013 poz. 21 ze zm.).
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Szacunkowa ilość komponentu dla poszczególnych części zamówienia, która zostanie przekazana Wykonawcy
w okresie obowiązywania umowy wyniesie: 5400 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 7:00-16:00, 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.
Odebrane odpady nie będą polegały zwrotowi.
Wykonawca, po każdym miesiącu wykonania usługi, zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie o sposobie
zagospodarowania odpadów.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90514000, 90533000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
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.
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.
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Szacunkowa wartość bez VAT: 1 863 000 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: „Usługa odbioru odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne) w ilości do 5 400 Mg oraz o
kodzie 19 12 12 w ilości do 5 400 Mg – inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty ) z mechanicznej obróbki
odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 w celu dalszego zagospodarowania”.
1) Krótki opis

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 14.12.2012 o odpadach
(Dz.U. 2013 poz. 21 ze zm.).
Szacunkowa ilość komponentu która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy
wyniesie do 5400 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
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.
Odebrane odpady nie będą polegały zwrotowi.
Wykonawca, po każdym miesiącu wykonania usługi, zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie o sposobie
zagospodarowania odpadów.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)



Dz.U./S S182
21/09/2016
327498-2016-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 5 / 8

21/09/2016 S182
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

5 / 8

90514000, 90533000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa ilość komponentu która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy
wyniesie do 5400 Mg.
Szacunkowa wartość bez VAT: 910 000 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
1) Krótki opis

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.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90514000, 90533000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa ilość komponentu dla poszczególnych części zamówienia, która zostanie przekazana Wykonawcy
w okresie obowiązywania umowy wyniesie: 5400 Mg.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 053 000 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium.
2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
(art. 45 ust. 1 ustawy Pzp).

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Aktualna informacja z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13,14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za
wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5
i 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
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III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Posiadanie opłaconej polisy
ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę nie niższą niż 2 000 000 PLN.
Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonego
dokumentu – polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający,
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykonawcy wykażą, że dysponują lub będą dysponowali instalacją do zagospodarowania odpadów objętych
przedmiotem zamówienia w procesie ich odzysku.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 90
2. Terminy płatności. Waga 10

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP-URB-9-2016

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
28.10.2016 - 12:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
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IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 28.10.2016 - 12:15
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: Październik 2017 r.

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17A
00-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587777
Faks:  +48 224587700
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17A
00-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587701
Faks:  +48 224587700

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: W terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o
czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony
w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku
gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 (art. 182 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych).

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17A
00-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587701
Faks:  +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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