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Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legał Basis:
Dyrektywa 2014/24/U E
Sekcia I: Instytucja zamawiająca
1.1) Nazwa i adresy
Urbis Sp. z 0 .0 .
Bolesława Chrobrego 24/25
Gniezno
6 2 -2 0 0
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Kolenda
Tel.: +48 5080521 56
E-mail: katarzyna.kolenda@urbis.gniezno.pl
Kod NUTS: PL4
Adresy internetowe:
Główny adres: www.urbis.gniezno.pl
1.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
1.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia
można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.urbis.gniezno.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy
przesyłać na następujący adres:
Urbis Sp. z 0 .0 .
Bolesława Chrobrego 24/25
Gniezno
6 2 -2 0 0
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Kolenda
Tel.: + 48 5080521 56
E-mail: katarzyna.kolenda@urbis.gniezno.pl
Kod NUTS: PL418
Adresy internetowe:
Główny adres: www.urbis.gniezno.pl
Adres profilu nabywcy: www.urbis.gniezno.pl
1.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka z 0 .0 .

I. 5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: usługi komunalne, zarządzanie nieruchomościami
Sekcją II: Przedmiot
II. 1) Wielkość lub zakres zamówienia
11.1.1) Nazwa:
Usługa odbiór oraz zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa
alternatywnego o kodzie 19 12 10 - odpady palne (paliwo alternatywne),
wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie
Numer referencyjny: ZP-URB-11 /201 9
II. 1.2) Główny kod CPV
90514000
11.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
11.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór oraz zagospodarowanie
komponentów do produkcji paliwa alternatywnego o kodzie 19 12 1 0 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 201 2
roku o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701).
Szacunkowa ilość komponentu która zostanie przekazana Wykonawcy w
okresie obowiązywania umowy wyniesie 7 000 Mg.
II. 1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
11.2) Opis
11.2.1) Nazwa:
11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
11.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Urbis Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów, Lulkowo 12 A, 6 2 200 Gniezno, POLSKA
11.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór oraz zagospodarowanie
komponentów do produkcji paliwa alternatywnego o kodzie 19 12 1 0 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 201 2
roku o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701).
Szacunkowa ilość komponentu która zostanie przekazana Wykonawcy w
okresie obowiązywania umowy wyniesie 7 000 Mg.

Do produkcji komponentu na paliwo alternatywne wykorzystywane są
głównie niesegregowane odpady komunalne (kod 20 OB 01), oraz odpady
opakowaniowe (z grupy 1 5). W skład odpadu wchodzą przede wszystkim
odpady z tworzyw sztucznych oraz z makulatury. 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 80x1 20x145 cm a
średnia waga jednej beli wynosi około 4B0 kg.
Odbiór odbywał się będzie w dniach od poniedziałku do piątku, w
godzinach 7 -1 6 , w ilości określonej w zamówieniu jednostkowym
przesłanym mailem 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
odpadów.
Zamawiający będzie wystawiał zbiorcze karty przekazania dla odpadu o
kodzie 19 12 10, dla ilości odebranych w danym miesiącu, na podstawie
bilansu ważeń, pochodzącego z programu komputerowego obsługującego
system wagowy w Zakładzie. Zbiorcze karty przekazania odpadu
wystawiane będą w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Wykonawca, po każdym miesiącu wykonania usługi, zobowiązany jest
dostarczyć oświadczenie o sposobie zagospodarowania odpadów.
11.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria
są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
11.2.6) Szacunkowa wartość
11.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów
Koniec: 3 1 /1 2 /2 0 2 0
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
11.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
11.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
11.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą
zawierać katalog elektroniczny
11.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie
11.2.14) Informacje dodatkowe
Sekcia III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym
lll.l) 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:
) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy
wykażą, że posiadają:
a) Aktualne zezwolenie na transport odpadów o kodzie 19 12 10
b) Aktualną decyzję na przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 w
procesie odzysku R -l 2 zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 201 2 r. o
odpadach (Dz. U. z 2019,poz. 701)
Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie
dokonana na podstawie złożonego dokumentu według formuły spełnia/
nie spełnia.
111.1 .2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
111.1 .3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
111.1 .5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III. 2) Warunki dotyczące zamówienia
111.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
111.2.2) Warunki realizacji umowy:
111.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie
zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych
pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia
Sekcia IV: Procedura
IV. l ) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.

1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

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 (CPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych:
nie

IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE - OJ/S: 201 9/S 1 3 0 -31 94 4 8
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 0 7 /1 0 /2 0 1 9
Czas lokalny: 11:00
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: 0 7 /1 0 /2 0 1 9
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w 07.10.2019 r. godz. 11:1 5. w siedzibie Urbis Sp. z
o.o., ul. Chrobrego 2 4 /2 5 , 6 2 -2 0 0 Gniezno, POLSKA, parter, Dział
Zamówień Publicznych
Sekcia VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Lipiec 2020 r
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3) Informacje dodatkowe:
VI.4) Procedury odwoławcze
Vl.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
Warszawa
0 0 -6 7 6
Polska
Tel.: + 48 224587701
Faks: + 48 224587700
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w ustawie - odwołanie i skarga do sądu okręgowego
wnoszone w sposób i w terminach określonych w Ustawie. Środki ochrony
prawnej określone w ww. dziale VI przysługują Wykonawcom, a także
innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał
lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na adres: 0 2 676 Warszawa ul. Postępu 14a w formie pisemnej (fax: 22 458 78 00) lub
elektronicznej (odwolania@uzp.gov.pl) opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o
czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli
zostały przesłane w sposób określony w art. 1 80 ust. 5 zdanie drugie albo
w terminie 1 5 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), jednocześnie przekazując kopię
treści odwołania Zamawiającemu.

Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od
dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści
ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana
specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania
odwoławczego (art. 1 5 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych)
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 1 7 A
Warszawa
0 0 -6 7 6
Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
3 0 /0 8 /2 0 1 9

