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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:56833-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Bełchatów: Usługi związane z odpadami
2018/S 026-056833
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
"Eko-Region" Sp. z o.o.
ul. Bawełniana 18
Bełchatów
97-400
Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Dąbrówka
Tel.: +48 446330815
E-mail: zamowieniapubliczne@eko-region.pl
Faks: +48 446330819
Kod NUTS: PL713
Adresy internetowe:
Główny adres: www.eko-region.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.eko-region.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
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:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów 17 01 07/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Lokalizacja Zakład/Instalacja Bełchatów.
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1.Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę:
Odbioru i zagospodarowania poprzez odzysk odpadów o kodzie 17 01 07 (zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01
06) zebranych/odebranych i czasowo zmagazynowanych na terenie Zakładu/Instalacji w Bełchatowie, ul.
Przemysłowa 14 i 16. Szacunkowe ilości odpadów przewidzianych do odbioru i zagospodarowania na terenie
wskazanej przez Wykonawcę instalacji to ok. 600 Mg w skali miesiąca. Miesięczne ilości odpadów mogą się
zmieniać sezonowo, jednakże w całym okresie trwania umowy nie powinny przekroczyć 12 000 Mg.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w punkcie 2 SIWZ.
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
90512000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Lokalizacja Zakład/Instalacja Bełchatów.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1.Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę:
Odbioru i zagospodarowania poprzez odzysk odpadów o kodzie 17 01 07 (zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06)
zebranych/odebranych i czasowo zmagazynowanych na terenie Zakładu/Instalacji w Bełchatowie,
Ul. Przemysłowa 14 i 16. Szacunkowe ilości odpadów przewidzianych do odbioru i zagospodarowania na
terenie wskazanej przez Wykonawcę instalacji to ok. 600 Mg w skali miesiąca. Miesięczne ilości odpadów mogą
się zmieniać sezonowo, jednakże w całym okresie trwania umowy nie powinny przekroczyć 12 000 Mg.
2.Odpady, o których mowa w ust. 1 zostaną zagospodarowane na terenie instalacji wskazanych przez
Wykonawcę, dla których obowiązują decyzje zezwalające/ pozwalające na przetwarzanie odpadów w procesie
odzysku, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz procesami odzysku
wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy o odpadach.
3.Zamawiający podkreśla, że określone ilości odpadów są ilościami szacunkowymi mogącymi ulec zmianie,
mającymi służyć pomocniczo do przygotowania oferty.
4.W odniesieniu do zapisów ust. 1, Wykonawca nie może wnosić żadnych dodatkowych roszczeń do
Zamawiającego z tytułu sumarycznej ilości odebranych odpadów.
5.Wykonawca powinien mieć zdolność do odbioru i zagospodarowania poprzez odzysk odpadów w ilościach
określonych ust. 1.
6.Wykonawca zobowiązuje się:
1) do natychmiastowego informowania Zamawiającego o każdej sytuacji powodującej jakiekolwiek utrudnienia
w przetransportowaniu odpadów,
2) do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób nadzorujących i rozliczających tę usługę, zgodnie
Z ustawą z dnia 26.6.1974 r. –Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz.1666 z późn. zm.).
3) w terminie do 7 dni roboczych od dnia pisemnego wezwania Zamawiającego do przedstawienia wykazu
pracowników oraz dokumentów potwierdzających sposób ich zatrudnienia –poświadczona za zgodność z
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oryginałem kopia umów o pracę, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa. Poświadczone
za zgodność z oryginałem kopie umów powinny zostać przedstawione w taki sposób, aby była zapewniona
ochrona danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych
osobowych (w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, natomiast z datą zawarcia umowy,
imieniem i nazwiskiem pracownika, rodzajem umowy o pracę i wymiarem etatu). Zamawiający ma prawo w
każdym czasie do weryfikacji pracowników realizujących czynności w ramach przedmiotu umowy pod kątem ich
zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę.
7. Okresowy brak możliwości wykonania przedmiotu zamówienia, który przekracza 48 godzin, upoważnia
Zamawiającego do nałożenia kar umownych.
8. Zamawiający może odstąpić od nałożenia kar, o których mowa w ust.7, jeśli Wykonawca zwiększy ilość
transportów w następnych 2 dniach tak, aby wyrównać powstałą różnicę.
9. Odpady, o których mowa w ust. 1 magazynowane będą luzem i w takiej formie będą ładowane na
podstawione jednostki transportowe.
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
Koniec: 31/12/2019
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
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. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp.

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:
1.Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży licencję na transport
drogowy rzeczy i pozwolenie na transport odpadów, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji,
zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem.
2.Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada ważną decyzję zezwalającą/
pozwalającą na zagospodarowanie poprzez odzysk odpadów o kodzie 17 01 07 (Zmieszane odpady z betonu,
gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06) (minimum 7200 Mg/rocznie przez cały okres trwania zamówienia)
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III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia w wysokości minimum: 500 000,00 PLN.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie 1 pojazdu o
maksymalnej ładowności 13 Mg oraz 1 pojazdu o maksymalnej ładowności min. 22 Mg przystosowanych do
przewozu odpadów o kodzie 17 01 07.

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

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: 19/03/2018
Czas lokalny: 10:00

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: 19/03/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
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Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1.Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający określa dla całego zamówienia wadium na kwotę 12
000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych).
2.Termin wniesienia wadium upływa równocześnie z terminem złożenia oferty, tj. dnia 19.3.2018 roku godz.:
10:00.3.Szczegóły dotyczące wadium zostały opisane w SIWZ.
3.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
dokumentów wymaganych w SIWZ.
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku przesłanek do wykluczenia
Wykonawcy na dzień składania ofert zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:
A.Formularz ofertowy (załącznik nr 2 do SIWZ),
B. JEDZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte
w JEDZ stanowić będą wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału (JEDZ zawiera oświadczenie Wykonawcy wymagane na podstawie art.25 a ust. 1 ustawy Pzp).
2.Oświadczenie, o którym mowa powyżej wykonawca składa na formularzu jednolitego europejskiego
dokumentu zamówień zwanego dalej „jednolitym dokumentem”.
3.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełnienie – w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także, wraz z ofertą Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówień
dotyczące tych podmiotów.
4.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Jednolite dokumenty powinny potwierdzać spełnienie
warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji w zakresie, w którym każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria
selekcji.
5.Informacje dotyczące instrukcji wypełniania JEDZ znajdują się na stronie internetowej Urzędu Zamówień
Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument zamówienia.
6.Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji postępowania o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
Pzp w wysokości do 20 % wartości zamówienia podstawowego.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

07/02/2018
S26
http://ted.europa.eu/TED

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

5/6

Dz.U./S S26
07/02/2018
56833-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/02/2018
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