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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:217381-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Bydgoszcz: Usługi analizy odpadów
2020/S 091-217381

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Ernsta Petersona 22
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613
Kod pocztowy: 85-862
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Bańkowski
E-mail: biuro@pronatura.bydgoszcz.pl 
Tel.:  +48 525222058
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 drogą elektroniczną za
pośrednictwem: www.miniportal.uzp.gov.pl
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:
Usługi polegające na poborze, przygotowaniu i akredytowanym prowadzeniu badań próbek odpadów
kierowanych do termicznego przekształcenia w ZTPOK w Bydgoszczy
Numer referencyjny: MKUO ProNatura ZP/NO/27/20

II.1.2) Główny kod CPV
79723000
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na poborze, przygotowaniu i akredytowanym prowadzeniu
badań próbek odpadów kierowanych do termicznego przekształcenia w Zakładzie Termicznego Przekształcania
Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy, w zakresie i na warunkach opisanych w załączniku nr 1 do 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
71900000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Bydgoszcz, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na poborze, przygotowaniu i akredytowanym prowadzeniu
badań próbek odpadów kierowanych do termicznego przekształcenia w Zakładzie Termicznego Przekształcania
Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy, w zakresie i na warunkach opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

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:
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Warunek zostanie spełniony w przypadku, gdy Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do
realizacji zamówienia, tzn.: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał/wykonuje:
— przynajmniej dwie usługi akredytowanego (spełniającego normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 + Ap1:2007)
badania próbek odpadów w zakresie wartości opałowej o wartości każdej usługi co najmniej 50 000 PLN netto i
— przynajmniej dwie usługi akredytowanego (spełniającego normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 + Ap1:2007)
badania próbek odpadów w zakresie zawartości frakcji biodegradowalnej o wartości każdej usługi co najmniej
50 000 PLN netto lub kilka (co najmniej trzy) usług akredytowanego (spełniającego normy PN-EN ISO/IEC
17025:2005 + Ap1:2007) badania próbek w zakresie zawartości frakcji biodegradowalnej o łącznej wartości tych
usług co najmniej 200 000 PLN netto i
— dysponuje laboratorium posiadającym akredytacje laboratorium badawczego wystawione przez Polskie
Centrum Akredytacji lub certyfikaty innego, równoważnego ośrodka akredytacji, potwierdzające spełnienie
normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 + Ap1:2007 lub równoważnej w zakresie obejmującym prowadzenie badań
odpadów zgodnie z normami:
— PN-EN 15400:2011 stałe paliwa wtórne – oznaczanie wartości opałowej,
— PN-EN-15440:2011 stałe paliwa wtórne – metody oznaczania zawartości biomasy i
— dysponuje przynajmniej jedną osobą przeszkoloną z pobierania prób paliw stałych w zakresie
obowiązujących norm technicznych PN i ISO (lub norm równoważnych), co zostało potwierdzone stosownym
certyfikatem/zaświadczeniem.
Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu oraz dokumentów.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia wymogów w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia wymogów w tym zakresie.

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 6 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
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IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/06/2020
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: 15/06/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 czerwca 2020 r. o godz. 11.00 w biurze Zamawiającego w Bydgoszczy
przy ul. E. Petersona 22.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
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
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/05/2020


