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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:580257-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Bydgoszcz: Usługi związane z odpadami
2020/S 235-580257

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 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-862
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Pieszczyński
E-mail: przetarg@pronatura.bydgoszcz.pl 
Tel.:  +48 525222058
Adresy internetowe:
Główny adres: http://pronatura.bydgoszcz.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://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: https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje
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:
Zagospodarowanie odpadów z mechanicznej obróbki o kodzie 19 12 12 w łącznej ilości maksymalnej 7 000 Mg
Numer referencyjny: MKUO ProNatura ZP/NO/65/20

II.1.2) Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

02/12/2020 S235
https://ted.europa.eu/TED

1 / 5

mailto:przetarg@pronatura.bydgoszcz.pl
http://pronatura.bydgoszcz.pl/
http://pronatura.bydgoszcz.pl
https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje


Dz.U./S S235
02/12/2020
580257-2020-PL

2 / 5

Przedmiotem zamówienia jest odbiór oraz zagospodarowanie odpadów z mechanicznej obróbki o kodzie 19 12 
12 w łącznej ilości maksymalnej 7 000 Mg, w zakresie i na warunkach określonych 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.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór oraz zagospodarowanie odpadów z mechanicznej obróbki o kodzie 19 12 
12 w łącznej ilości maksymalnej 7 000 Mg, w zakresie i na warunkach określonych 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
Koniec: 31/03/2021
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 marca 2021 r. lub do czasu wcześniejszego 
wyczerpania maksymalnej ilości odpadów wynoszącej 7 000 Mg.

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:
a) wykonawca przedłoży aktualny odpis z właściwego rejestru (bazy danych o odpadach) potwierdzający 
uprawnienia do wykonywania działalności tego rodzaju, co objęta zamówieniem, (transport i przetwarzanie 
odpadów) warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia i dokumentów.
W zakresie ww. wymagania, zamawiający dopuszcza w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o 
udzielenie zamówienia, aby przedmiotowy warunek został wykazany wspólnie.

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

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Warunek zostanie spełniony w przypadku, gdy:
a) wykonawca wykaże się wykonaniem usług przetworzenia odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z 
mechanicznej obróbki niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w ilości minimum 7 000 
Mg (łącznie) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy, w tym okresie.
Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia i dokumentów;
b) wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia winien wykazać się dysponowaniem instalacjami 
posiadającymi pozwolenie na przetwarzanie odpadów z mechanicznej obróbki odpadów o kodzie 19 12 12. 
Instalacja musi posiadać pozwolenie na przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12. Nominalna zdolność 
przerobowa instalacji na poziomie minimum 10 000 Mg/rok.
W zakresie wymogu odnoszącego się do mocy przerobowych instalacji, zamawiający dopuszcza w przypadku 
wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, aby przedmiotowy warunek został wykazany 
wspólnie.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik 
do SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego.
Wzór umowy zawiera w szczególności zmiany przewidziane w SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień 
umownych, które określają ich zakres i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
W związku długim czasem usuwania awarii na linii nr 1 ZTPOK pomimo wstrzymania części dostaw odpadów 
mamy obecnie dalsze konsekwencje, tj. nadmiar odpadów w bunkrze, który powoduje:
— brak możliwości prawidłowego prowadzenie procesu mieszania odpadów czyli uśredniania partii ładowanych 
do kotła odpadów, co w konsekwencji w znacznym stopniu utrudnia prowadzenie procesu spalania i wpływa na 
wydajność całej instalacji,
— brak możliwości magazynowania odpadów w bunkrze i na placu magazynowania, w przypadku wystąpienia 
nowej awarii,
Uzasadnionym jest zastosowanie maksymalnie skróconego trybu postępowania przetargu nieograniczonego, tj. 
15 dni.
Ponadto przeprowadzone uprzednio postępowanie o numerze ZP/NO/48/20 oraz ZP/NO/63/20 zostało 
unieważnione na podst. art. 93 ust. 1 pkt 4 uPzp (oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą 
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia).

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

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.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/12/2020
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
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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: 15/12/2020
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Biuro zamawiającego, Bydgoszcz, 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.3) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni (sekcja IV.2.6 – 2 miesiące).
2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN. Szczegółowe wymagania dotyczące 
wadium znajdują się w części V SIWZ.
3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: (C) cena brutto – 100 % oceny; szczegóły znajdują się w części VIII 
SIWZ.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
5. Zamawiający przewiduje ocenę ofert z uwzględnieniem art. 24aa ustawy Pzp.
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.):
1) w zakresie potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, zamawiający 
żąda zgodnie z art. 26 ustawy Pzp następujących dokumentów:
a) dokumentu potwierdzającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o których 
mowa w par. 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia,
b) wykazu, o którym mowa w par. 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia oraz zgodnie z par. 2 ust. 4 pkt 3 
rozporządzenia, tj. wykazu instalacji wraz z pozwoleniem, z którego będzie wynikała podstawa do 
dysponowania urządzeniami (instalacjami) niezbędnymi w celu wykonania zamówienia;
2) w zakresie braku podstaw do wykluczenia, zamawiający żąda zgodnie z art. 24 ustawy Pzp następujących 
dokumentów (par. 7, 8 i 9 pkt 2 stosuje się odpowiednio):
a) oświadczeń i dokumentów, o których mowa w par. 5 pkt 1–6 oraz 9 rozporządzenia,
b) oświadczenia, o którym mowa w par. 5 pkt 10 rozporządzenia,
c) dokumentów i oświadczeń, o których mowa w par. 7 i 8 rozporządzenia;
3) szczegółowe informacje na temat oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawców na 
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia zawiera SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

02/12/2020 S235
https://ted.europa.eu/TED

4 / 5



Dz.U./S S235
02/12/2020
580257-2020-PL

5 / 5

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.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym, przesyłając kopie odwołania zamawiającemu przed upływem terminu 
na jego wniesienie w taki sposób, żeby mógł się zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu.
2. Terminy na wniesienie odwołania określone zostały w art. 182 Pzp.

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/11/2020
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