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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:92112-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Ostrów Wielkopolski: Usługi recyklingu odpadów
2018/S 042-092112

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
30201714200000
ul. Staroprzygodzka 121
Ostrów Wielkopolski
63-400
Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Fross
Tel.:  +48 625033700
E-mail: przetargi@rzzo.com.pl 
Faks:  +48 627375826
Kod NUTS: PL416
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rzzo.com.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.rzzo.com.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
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

II.1.1) Nazwa:
Przetarg nieograniczony na sukcesywny odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodach 191212 i 191210 -
liczba części – 2
Numer referencyjny: RZZO/TI/2018/4

II.1.2) Główny kod CPV
90514000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:przetargi@rzzo.com.pl
www.rzzo.com.pl
www.rzzo.com.pl
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodach 191212 i 191210
pochodzących z Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części tj:
Zadanie nr 1 – Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 191212.
Zadanie nr 2 – Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 191210.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 1 – Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 191212.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90514000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
ul. Staroprzygodzka 121
63-400 Ostrów Wielkopolski

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór z Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w
Ostrowie Wielkopolskim Sp. z o.o. oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub recyklingu, odpadów o
kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów
inne niż wymienione w 19 12 11. Sposób zagospodarowania odpadów musi być zgodny z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami prawa oraz procesami odzysku wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia
14.12.2012 roku o odpadach (tekst jednolity DZ. U. z 2018 r., poz. 21). Ilość odpadu, która zostanie przekazana
Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy – 12 miesięcy od daty podpisania umowy, wyniesie maksymalnie
15 300 Mg. Ilość miesięczna odpadu gotowego do odbioru będzie nie mniejsza niż 600 Mg. Odpad wytworzony
w procesie segregacji ręcznej i automatycznej z niesegregowanych odpadów komunalnych (kod 20 03 01),
odpadów opakowaniowych (z grupy 15). W odpadzie o kodzie 19 12 12 znajdować się będą wtrącenia w
postaci: makulatury, tworzyw sztucznych, metali żelaznych i nieżelaznych, szkła, drewna, bioodpadów,
tekstyliów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ oraz projekt umowy -
załącznik nr 4 do SIWZ.

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
Okres w miesiącach: 12
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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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 2 – Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 191210.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90514000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
ul. Staroprzygodzka 121
63-400 Ostrów Wielkopolski

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 2. Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10.
Odpad o kodzie 19 12 10 powstały w procesie segregacji zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03
01 oraz zbiórki selektywnej z grupy 15, przygotowywany będzie przez Zamawiającego do odbioru w postaci
sprasowanej, wiązany drutem stalowym a w przypadkach uzasadnionych technologicznie: w stanie luźnym.
Odpad w postaci stałej, głównie zawierający celulozę – papier, drewno lub tworzywa sztuczne – polietylen,
polipropylen o wysokiej kaloryczności. Wymiary beli sprasowanych odpadów wynoszą ok: 110 x 115 x 75 cm.
Średnia waga jednej beli odpadów wynosi ok. 400-500 kg. Szacunkowa ilość komponentu, która zostanie
przekazana Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy – 12 miesięcy od daty podpisania umowy, wyniesie
maksymalnie 9 100 Mg. Odbiór komponentów do produkcji RDF będzie odbywał się w dniach od poniedziałku
do piątku w godzinach od 14:00 do 20:00 w ilości określonej w zamówieniu sprzedaży przesłanym mailem
lub telefonicznie do przedstawiciela Wykonawcy z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Zamawiający
zastrzega sobie możliwość, po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą, wskazanie innych terminów i
godzin odbioru przedmiotowych komponentów. Odbiór komponentów do produkcji RDF odbywał się będzie
z terenu Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. ul. Staroprzygodzka 121, 63-400
Ostrów Wielkopolski. Załadunek komponentu leży po stronie Zamawiającego. Ważenie odbieranych przez
Wykonawcę komponentów będzie odbywało się na zalegalizowanych wagach Zamawiającego, zlokalizowanych
w zakładzie Zamawiającego i będzie potwierdzane kwitem wagowym, oraz dokumentem WZ. Dokumenty
te stanowić będą wyłączną podstawę do określenia ilości odebranych komponentów do produkcji paliwa
alternatywnego (RDF) pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wykonawca po zakończeniu każdego miesiąca
będzie potwierdzał ilość odebranych do zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego
(RDF) na wystawionej przez Zamawiającego zbiorczej Karcie Przekazania Odpadów. Szczegółowy zakres praw
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i obowiązków Wykonawcy reguluje Projekt Umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ). Zamawiający będzie wystawiał
zbiorcze karty przekazania odpadu, dla komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) o kodzie
odpadu 19 12 10, odebranych w danym miesiącu. Karty przekazania odpadów wystawiane będą na podstawie
bilansu ważeń odebranych komponentów, pochodzącego z programu komputerowego obsługującego system
wagowy w Zakładzie. Zbiorcze karty przekazania odpadu wystawiane będą w 3 egz. - 1egz. dla Zamawiającego
i 2 egz. dla Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuję się do podstawienia 2 kontenerów o pojemności równej 7

m3, celem zachowania ciągłości pracy sortowni. Kontenery wyposażone będą w system monitoringu GPS.
Kontenery w momencie zapełnienia będą odbierane w czasie nie dłuższym niż 12 godzin od momentu
powiadomienia mailowego lub zgłoszenia telefonicznego.

— Gęstość nasypowa odpadów na dzień 17.1.2018 roku to: 100 kg/m3.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ oraz projekt umowy - załącznik nr 4
do SIWZ.

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
Okres w miesiącach: 12
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

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 musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia działalności
zawodowej dla:
1) Zadania nr 1 – Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 191212.
a) zezwolenie na transport odpadów o kodzie 19 12 12,
b) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub recyklingu odpadów o kodzie 19 12 12, przy
czym instalacja do odzysku lub recyklingu przedmiotowych odpadów musi spełniać wymagania określone w
ustawie z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2018, poz. 21).
2) Zadania nr 2 – Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 191210.
a) zezwolenie na transport odpadów o kodzie 19 12 10,
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b) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub recyklingu odpadów o kodzie 19 12 10, przy
czym instalacja do odzysku lub recyklingu przedmiotowych odpadów musi spełniać wymagania określone w
ustawie z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2018, poz. 21).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1) Dla Zadania nr 1 – Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 191212.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy - w tym okresie,
wykonał lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, co najmniej jedną
usługę związaną z odbiorem i zagospodarowaniem odpadu o kodzie 19 12 12 o wartości nie mniejszej niż 2 500
000,00 PLN brutto (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych brutto) oraz załączy dowody potwierdzające, że
te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
2) Dla Zadania nr 2 – Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 191210.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy - w tym okresie,
wykonał lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, co najmniej jedną
usługę związaną z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów o kodzie 191210 o wartości nie mniejszej niż 200
000,00 PLN brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych brutto) oraz załączy dowody potwierdzające, że te usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

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:
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym na
warunkach określonych w projekcie umowy (załącznik nr 4 do SIWZ). Projekt umowy jest integralną częścią
SIWZ i określa warunki i zobowiązania wykonawcy dotyczące przedmiotu zamówienia.

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
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Data: 10/04/2018
Czas lokalny: 12:00

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: 10/04/2018
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
ul. Staroprzygodzka 121, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
Sekretariat.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. W procedurze otwarcia ofert będzie uczestniczyła komisja przetargowa.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Marzec 2019.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Termin związania ofertą - 60 dni.
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść wadium dla:
a) Zadania nr 1 w wysokości: 120 000,00 PLN
b) Zadania nr 2 w wysokości: 75 000,00 PLN
Zamawiający zastosuje procedurę określoną w art. 24aa ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia wskazanych szczególnie w oparciu o
przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust 5 pkt 1 ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp.
Do oferty Wykonawca dołącza:Jednolity europejski dokument zamówienia.
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia, składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego:
1. Dla zadania nr 1 – Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 191212.
a) zezwolenie na transport odpadów o kodzie 19 12 12,
b) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub recyklingu odpadów o kodzie 19 12 12, przy
czym instalacja do odzysku lub recyklingu przedmiotowych odpadów musi spełniać wymagania określone w
ustawie z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018, poz. 21).
2. Dla zadania nr 2 – Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 191210.
a) zezwolenie na transport odpadów o kodzie 19 12 10,
b) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub recyklingu odpadów o kodzie 19 12 10, przy
czym instalacja do odzysku lub recyklingu przedmiotowych odpadów musi spełniać wymagania określone w
ustawie z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018, poz. 21).



Dz.U./S S42
01/03/2018
92112-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 7 / 8

01/03/2018 S42
http://ted.europa.eu/TED

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

7 / 8

3. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub
są wykonywane należycie,
— przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy,
— w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert w postępowaniu.
4. Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;
6. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie tych należności.
7. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
8. Ponadto, oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia przez Zamawiającego, informacji o których mowa w art 86 ust 3.
Dokumenty podmiotów zagranicznych, innych podmiotów oraz Podwykonawców oraz forma składanych
dokumentów określone jest w SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszwa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania ofert dostępne są w ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz 1579 z póź zm.) - Dział VI Środki ochrony prawnej art
179-198g.

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


Dz.U./S S42
01/03/2018
92112-2018-PL

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

01/03/2018 S42
http://ted.europa.eu/TED

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

8 / 8

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:https://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/02/2018
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