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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:146915-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Bydgoszcz: Usługi transportu odpadów
2019/S 063-146915

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
ul. Ernsta Petersona 22
Bydgoszcz
85-862
Polska
Osoba do kontaktów: Adam Pilecki
Tel.:  +48 525222058
E-mail: biuro@pronatura.bydgoszcz.pl 
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: http://pronatura.bydgoszcz.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.pronatura.bydgoszcz.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 prawa handlowego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Gospodarka Odpadami

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

II.1.1) Nazwa:
Usługa wywozu odpadów na rzecz Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z
o.o.
Numer referencyjny: MKUO ProNatura ZP/NO/11/19

II.1.2) Główny kod CPV
90512000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

mailto:biuro@pronatura.bydgoszcz.pl
http://pronatura.bydgoszcz.pl
www.pronatura.bydgoszcz.pl
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa wywozu odpadów na rzecz Międzygminnego Kompleksu
Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o., w zakresie, terminie i na warunkach określonych w SIWZ;
szczegółowy opis stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

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:
Usługa wywozu odpadów o kodach 19 12 12 (Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11) oraz 20 03 01 (zmieszane odpady komunalne)
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613

II.2.4) Opis zamówienia:
Usługa wywozu odpadów o kodach 19 12 12 oraz 20 03 01 (zmieszane odpady komunalne) ze Stacji
Przeładunkowej Odpadów zlokalizowanej przy ul. Kociewskiej 40-42 w Toruniu do Zakładu Termicznego
Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy przy ul. E. Petersona 22 (ZTPOK) odległość 50 km
w jedną stronę na trasie Toruń ul. Kociewska 40-42 (Stacja Przeładunkowa Odpadów – Bydgoszcz ul. E.
Petersona 22 (Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych)
— maksymalna ilość odpadów do odbioru w ciągu jednego dnia – 300 Mg
— minimalna ilość odpadów zamawianych do odebrania w ciągu jednego dnia będzie nie mniejsza niż 24 Mg
— maksymalna ilość odpadów do wywozu w ramach umowy – do 18 000 Mg
— transport w dni robocze od poniedziałku od godz. 6:00 do piątku do godz. 22:00 oraz w soboty od godz. 6:00
do godz. 14:00

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 80
Kryterium kosztu - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie transportu / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
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II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługa wywozu odpadów o kodzie 20 03 01 (zmieszane odpady komunalne) z Koronowa
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613

II.2.4) Opis zamówienia:
Usługa wywozu odpadów o kodzie 20 03 01 (zmieszane odpady komunalne) z Koronowa do Zakładu
Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy przy ul. E. Petersona 22 (ZTPOK)
— odległość 58 km w jedną stronę na trasie Koronowo, Al. Wolności 4 (Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej) – Bydgoszcz ul. E. Petersona 22 (Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów
Komunalnych)
— maksymalna ilość odpadów do odbioru w ciągu jednego dnia – 300 Mg z jednej lokalizacji
— minimalna ilość odpadów zamawianych do odebrania w ciągu jednego dnia będzie nie mniejsza niż 24 Mg z
każdej lokalizacji
— maksymalna ilość odpadów do wywozu w ramach umowy – do 1 700 Mg
— transport odpadów z Koronowa w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-14:00

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 80
Kryterium kosztu - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie transportu / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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:
Usługa wywozu odpadów o kodzie 20 03 01 (zmieszane odpady komunalne) z Rozwarzyna pod Nakłem nad
Notecią
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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90512000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613

II.2.4) Opis zamówienia:
Usługa wywozu odpadów o kodzie 20 03 01 (zmieszane odpady komunalne) z Rozwarzyna pod Nakłem nad
Notecią do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy przy ul. E. Petersona
22 (ZTPOK)
— odległość 46 km w jedną stronę na trasie Rozwarzyn (Stacja Przeładunkowa Odpadów) – Bydgoszcz ul. E.
Petersona 22 (Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych)
— maksymalna ilość odpadów do odbioru w ciągu jednego dnia – 300 Mg z jednej lokalizacji
— minimalna ilość odpadów zamawianych do odebrania w ciągu jednego dnia będzie nie mniejsza niż 24 Mg z
każdej lokalizacji
— maksymalna ilość odpadów do wywozu w ramach umowy – do 13 000 Mg
— transport odpadów z Rozwarzyna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-22:00

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 80
Kryterium kosztu - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie transportu / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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:
Usługa wywozu odpadów o kodzie 19 01 12 (żużel) powstałych w wyniku termicznego przekształcania odpadów
komunalnych z ZTPOK do ZGO
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613

II.2.4) Opis zamówienia:
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Usługa wywozu odpadów o kodzie 19 01 12 (żużel) powstałych w wyniku termicznego przekształcania odpadów
komunalnych z Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy ul.
Petersona 22 w Bydgoszczy do Zakładu Gospodarki Odpadami w Bydgoszczy przy ul. Prądocińskiej 28
— odległość 7 km w jedną stronę, na trasie Bydgoszcz, ul. E. Petersona 22 (Zakład Termicznego
Przekształcania Odpadów Komunalnych) – Bydgoszcz, ul. Prądocińska 28 (Zakład Gospodarowania
Odpadami)
— maksymalna ilość odpadów do odbioru w ciągu jednego dnia – 1000 Mg
— minimalna ilość odpadów zamawianych do odebrania w ciągu jednego dnia będzie nie mniejsza niż 24 Mg
— maksymalna ilość odpadów do wywozu w ramach umowy - do 30 000 Mg
— transport odpadów w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30-21:30

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 80
Kryterium kosztu - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie transportu / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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:
Usługa wywozu odpadów o kodzie 20 02 01 (odpady zielone) z Kompostowni przy ul. Prądocińskiej 28 w
Bydgoszczy
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613

II.2.4) Opis zamówienia:
Usługa wywozu odpadów o kodzie 20 02 01 (odpady zielone) z Kompostowni przy ul. Prądocińskiej 28 w
Bydgoszczy do Instalacji Zastępczej wskazanej przez Zamawiającego
Na dzień publikacji niniejszej SIWZ instalacja zastępcza, do której Zamawiający kieruje odpady, znajduje się w
odległości 3 km w jedną stronę, na trasie Bydgoszcz, ul. Prądocińska 28 (Zakład Gospodarowania Odpadami)
– Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 65 (instalacja Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „Corimp” Sp. z o.o.),
W toku wykonywania umowy możliwe jest kierowanie odpadów do innej instalacji zastępczej, wymienione we
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właściwej, każdocześnie obowiązującej uchwale Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego w sprawie
wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami lub innej, która w/w uchwałę zmieni lub zastąpi
— maksymalna ilość odpadów do odbioru w ciągu jednego dnia – 300 Mg
— minimalna ilość odpadów zamawianych do odebrania w ciągu jednego dnia będzie nie mniejsza niż 24 Mg
— maksymalna ilość odpadów do wywozu w ramach umowy - do 7 000 Mg
— transport odpadów w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 17:00

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 80
Kryterium kosztu - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie transportu / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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:
Usługa transportu odpadów o kodzie 19 12 12 oraz 20 03 02 z Placu tymczasowego składowania odpadów w
ZTPOK zlokalizowanym przy ul. E. Petersona 22 w Bydgoszczy
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613

II.2.4) Opis zamówienia:
Usługa transportu 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) oraz 20 03 01 (zmieszane odpady
komunalne) z Placu tymczasowego składowania odpadów w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów
Komunalnych zlokalizowanym przy ul. E. Petersona 22 w Bydgoszczy.
— odległość 500 m w jedną stronę, na trasie Plac tymczasowego składowania odpadów – Hala wyładunkowa,
ul. E. Petersona 22 (Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych) – Bydgoszcz
— maksymalna ilość odpadów do odbioru w ciągu jednego dnia – 500 Mg
— minimalna ilość odpadów zamawianych do odebrania w ciągu jednego dnia będzie nie mniejsza ni z 24 Mg
— maksymalna ilość odpadów do wywozu w ramach umowy – do 10 000 Mg
— transport odpadów w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-21.30 oraz w soboty w
godzinach ustalonych w ramach potrzeby



Dz.U./S S63
29/03/2019
146915-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 7 / 9

29/03/2019 S63
https://ted.europa.eu/
TED

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

7 / 9

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 80
Kryterium kosztu - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie transportu / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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 spełni warunek jeżeli wykaże:
— aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
— zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów objętych zamówieniem - w
odniesieniu do rodzajów odpadów objętych daną częścią (ami) zamówienia, na którą(e) Wykonawca
składa ofertę, w tym- wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami, zwany dalej „rejestrem”

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia w wysokości, co
najmniej 200 000,00 PLN dla każdej części zamówienia z zastrzeżeniem, że w przypadku złożenia oferty na
kilka części - Wykonawca musi wykazać posiadanie ubezpieczenia na sumę ubezpieczenia odpowiadającą
sumie kwot wymaganych dla części, na które składa (2 części- suma ubezpieczenia min. 400 000,00 PLN, 3
części - suma ubezpieczenia min. 600 000,00 PLN itd.).
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić trwałość ubezpieczenia przez cały okres związania umową. W
przypadku, w którym Wykonawca złoży ofertę na więcej niż 1 część, nie wykazując spełnienia warunku
odpowiednio do ilości części, na które składa ofertę, jego oferta zostanie odrzucona w całości.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi wykazać się:
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— wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 3 usług transportu odpadów o wartości min. 300 000,00 PLN
brutto każda,
— posiadaniem / dysponowaniem - min. 1 szt. samochodu ciężarowego, przystosowanego do odbioru
odpadów danego rodzaju. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część powinien wykazać
się dysponowaniem po 1 szt. pojazdu dla każdej części przedmiotu zamówienia. W przypadku, w którym
Wykonawca złoży ofertę na więcej niż 1 część, nie wykazując spełnienia warunku odpowiednio do ilości części,
na które składa ofertę, jego oferta zostanie odrzucona w całości.

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:
Warunki realizacji umowy określa załącznik nr 7 do SIWZ,

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: 06/05/2019
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: 06/05/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego w Bydgoszczy, przy ul. Ernsta Petersona 22
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 6.5.2019 r. o godz. 11:00 w biurze Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul.
E. Petersona 22, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
II połowa 2021

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

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
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/03/2019
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