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Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
PZP-372/RGŚ-20/19
ul. Oficerska 16a
Olsztyn
10-218
Polska
Osoba do kontaktów: Luiza Łaganowska
Tel.:  +48 895327904
E-mail: laganowskal@pwik.olsztyn.pl 
Faks:  +48 895327904
Kod NUTS: PL622
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pwik.olsztyn.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_olsztyn
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/pn/pwik_olsztyn

I.6) Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

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

II.1.1) Nazwa:
SUKCESYWNY ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE SKRATEK I PIASKU z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków
ŁYNA w Olsztynie
Numer referencyjny: PZP-372/RGŚ-20/19

II.1.2) Główny kod CPV
90510000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na załadunku, wywozie i zagospodarowaniu odpadów typu
skratki [kod 19 08 01] i zawartość piaskowników [kod 19 08 02] z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków ŁYNA w
Olsztynie, ul. Leśna 9, w okresie 24 miesięcy.

mailto:laganowskal@pwik.olsztyn.pl
www.pwik.olsztyn.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_olsztyn
https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_olsztyn
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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
90511000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejska Oczyszczalnia Ścieków ŁYNA w Olsztynie, ul. Leśna 9

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na załadunku, wywozie i zagospodarowaniu odpadów typu
skratki [kod 19 08 01] i zawartość piaskowników [kod 19 08 02] z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków ŁYNA w
Olsztynie, ul. Leśna 9, w okresie 24 miesięcy, w ilości:
1500 Mg skratek [kod 19 08 01],
3000 Mg piasku (zawartości piaskowników) [kod 19 08 02].

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: zaproponowany sposób zagospodarowania odpadów / Waga: 50
Cena - Waga: 50

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Postępowanie prowadzone będzie w procedurze odwróconej na podstawie art.24aa 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 wymaga spełniania warunku dotyczącego posiadania kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia działalności zawodowej.
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2.Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada ważne zezwolenia w całym okresie realizacji
niniejszego zamówienia:
a) wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących
odpadami, o którym mowa w ustawie o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn.
zm.) w zakresie transportu odpadów o kodzie 19 08 01 i 19 08 02;
b) decyzję zezwalającą na prowadzenie przetwarzania (odzysku lub unieszkodliwiania) odpadów
o kodach 19 08 01 i 19 08 02 zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.
701 z późn. zm.) w ilości zapewniającej realizację przedmiotu zamówienia;

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1.Zamawiający wymaga spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości min. 750
000 zł;
3. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
zamawiającego.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentu, o którym mowa wyżej (ust. 3), może
złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego
warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1.Zamawiający wymaga spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie minimum co najmniej 2
zamówienie związane z gospodarowaniem odpadami zgodnie z ustawą o odpadach, polegająca na załadunku,
wywozie i zagospodarowaniu odpadów typu: skratki [kod 19 08 01] w ilości 1 000 ton i zawartość piaskowników
[kod 19 08 02] w ilości 2 000 ton rocznie;
b) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia.
3. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń 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 rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń ciągłych są wykonywane a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
– oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert - sporządzony wg wzoru - Załącznik Nr 5;
b) oświadczenie wykonawcy, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, a w szczególności
oznakowanymi w sposób czytelny kontenerami/pojemnikami, które muszą być szczelne
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i wyposażone w system odwodnienia zakończony zaworem kulowym oraz że dysponuje środkami transportu
przystosowanymi do współpracy z systemem kontenerowym — treść oświadczenia zawarta jest w Formularzu
ofertowym (Załącznik Nr 1);
c) oświadczenie wykonawcy o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli zdolności technicznych tj. miejsca i
sposobu realizacji;
4. Dokumenty składane wraz z ofertą, potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
a) oświadczenie o ilości zagospodarowanych odpadów zgodnie z posiadaną decyzją - sporządzony wg wzoru
Załącznik Nr 3.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
1)CENA ─ waga 50%
Punktacja (w zakresie 0 -50) będzie wyliczona wg poniższego wzoru: C skratki/piasek = [C n skratki/piasek : C
of skratki/piasek] x 100 pkt x 50%
opis w siwz
2)SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA ─ waga 50%
Punktacja (w zakresie 0 -50) będzie wyliczona wg poniższego wzoru, w zależności od procesu
zagospodarowania wykonawca może uzyskać 50 punktów lub 10 punktów, wykonawca może zaoferować
każdy z poniższych sposobów odzysku lub unieszkodliwiania, ale może wybrać tez jeden lub dwa dla całości, w
przypadku niezaoferowania jednej z metod zamawiający przyzna za tą metodę
0 pkt, a za pozostałe j.n.:A - dla procesu odzysku R3 - 50 pkt, B - dla procesu odzysku R5 - 50 pkt,C - dla
procesu odzysku D8 – 50 pkt,D - dla procesu odzysku D10 - 10 pkt
P oferty skratki = [(50 x A / 1500) + (50 x B / 1500) + (50 x C / 1500) + (10 x D / 1500)]
P oferty piasek = [(50 x A / 3000) + (50 x B / 3000) + (50 x C / 3000) + (10 x D / 3000)]
opis w siwz

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem ostatecznego
terminu składania ofert w wysokości: 35 000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy zł).

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku i
obejmować wykonanie zamówienia zgodnie z treścią SIWZ.
2. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę brutto wraz ze stawkę VAT naliczoną, zgodnie
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
3. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w
niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. W celu wykonywania bieżących rozliczeń ustala się cenę jednostkowa za 1 Mg odpadu, która obejmuje
wszystkie koszty związane z gospodarowaniem odpadami i jest stała przez cały okres trwania umowy.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
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III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy opisano w dokumentacji przetargowej.

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: 12/11/2019
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: 12/11/2019
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Siedziba zamawiającego - PWIiK Sp. z o.o., ul. Oficerska 16a, 10-218 Olsztyn
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej.
Osoba uprawniona do kontaktowania się z wykonawcami: Luiza Łaganowska, tel. 89 5327904, adres email:
laganowskal@pwik.olsztyn.pl 

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu stosuje przesłanki wykluczenia obligatoryjne oraz fakultatywne na
podstawie ustawy Pzp. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania:
1) na podstawie art.24 ust.1:

mailto:laganowskal@pwik.olsztyn.pl


6 / 7

pkt 13 a-c),
pkt 14, jeśli osoba o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art.24 ust.1
pkt 13 a-c),
pkt. 16-23).
2) na podstawie art.24 ust.5 pkt 1) ustawy Pzp.
2. W celu potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu z postępowania, wykonawca jest zobowiązany zło-
żyć wraz z ofertą aktualne oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w formie Jedno-
litego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwanego dalej JEDZ) w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów,
zamawiający – z zastrzeżeniem art. 24aa ustawy Pzp – zbada czy nie zachodzą wobec innych podmiotów
podstawy wykluczenia, o których mowa w rozdziale VI SIWZ ust.1.
4. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji z
otwarcia ofert, o której mowa art. 86 ust. 5 przekazuje zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w art. 24
ust.11 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1
pkt 23) wobec wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.
Zamawiający załącza do SIWZ wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej - Załącznik Nr 7.
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.
Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, którzy należąc do tej samej
grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty, chyba, że wykażą, że istniejące miedzy nimi powiązania nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 23.
5. Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą:
1) formularz ofertowy - sporządzony wg wzoru Załącznik Nr 1;
2) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zwany dalej JEDZ) – wstępnie wypełniony przez za-
mawiającego JEDZ składany elektronicznie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym - Załącznik Nr
2;
3) oświadczenie o ilości zagospodarowanych odpadów zgodnie z posiadaną decyzją - sporządzony wg wzoru
Załącznik Nr 3;
4) oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 14
RODO - sporządzony wg wzoru Załącznik Nr 4.
6. Zamawiający wypełnia obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO poprzez dołączenia do SIWZ
załącznika Nr 8 – klauzula informacyjna.
Zamawiający informuje, że również wykonawca, podwykonawca, podmiot trzeci będzie musiał podczas
pozyskiwania danych osobowych na potrzeby konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia wypełnić
obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą,
i od których dane te bezpośrednio pozyskał.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
00-582
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Polska
Tel.:  +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zasady postępowania wykonawcy i zamawiającego dotyczące środków ochrony prawnej w postępowaniu
określono w Dziale VI - Środki ochrony prawnej w art. 180 ÷ art. 198 ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/10/2019

mailto:uzp@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

