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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:274990-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Usługi gospodarki odpadami
2021/S 104-274990

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Logistyczna 22
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-608
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Witkowska
E-mail: przetargi@zuo.szczecin.pl 
Tel.:  +48 915066205
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zuo.szczecin.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://bip.zuo.szczecin.pl/zamowienia_publiczne/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf

I.6) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gospodarka odpadami (produkcja energii cieplnej i elektrycznej)

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

II.1.1) Nazwa:
Sukcesywny odbiór, transport i przetwarzanie odpadu o kodzie 19 01 12 wytwarzanego przez Zakład 
Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
Numer referencyjny: ZUO/101/013/2021

II.1.2) Główny kod CPV
90533000 Usługi gospodarki odpadami

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór, transport i przetwarzanie odpadu o kodzie 19 01 12 
wytwarzanego przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów sp. z o.o. w Szczecinie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
90533000-2 Usługi gospodarki odpadami;
90512000-9 Usługa transportu odpadów.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000 Usługi transportu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o., ul. Logistyczna 22, 70-608 Szczecin, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór, transport i przetwarzanie odpadu o kodzie 19 01 12 
wytwarzanego przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów sp. z o.o. w Szczecinie. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
1. Rodzaj odpadów: ex 19 01 12 – żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11* (odpad po 
procesach waloryzacji i sezonowania).
2. Parametry odpadu: żużle i popioły denne powstałe w procesie termicznego przekształcania: zmieszanych 
odpadów komunalnych (kod 20 03 01), odpadów z mechanicznej obróbki odpadów (kod 19 12 12), odpadów 
palnych – paliwo alternatywne (kod 19 12 10).
W skład odpadów wchodzą przede wszystkim związki niepalne: SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3.
Odpad poddany jest procesowi waloryzacji i sezonowania (dojrzewania i stabilizacji). Wielkość frakcji 0–100 
mm.
3. Maksymalna ilość odpadów do odebrania i zagospodarowania:
100 000 Mg – w okresie trwania zamówienia (28 miesięcy od 1.9.2021) lub do wyczerpania środków 
przeznaczonych na realizację.
4. Wielkość zamówienia została podzielona na: zamówienie podstawowe (80 %) i prawo opcji (20 %).

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: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp. Rodzaj, 
maksymalna wartość oraz okoliczności skorzystania z prawa opcji zostały uregulowane poniżej.
2. Zamawiający wskazuje, iż określone w OPZ ilości odpadów są ilościami maksymalnymi objętymi 
zamówieniem. Rzeczywista ilość odpadu do odbioru i zagospodarowania wynikać będzie z bieżących potrzeb 
Zamawiającego oraz profilu produkcji poszczególnych typów odpadów, z zastrzeżeniem, że nie będzie ona 
mniejsza niż 80 % ilości poszczególnych typów odpadów określonych w OPZ.
3. W przypadku gdy do upływu terminu realizacji umowy nie zostaną osiągnięte deklarowane minimalne 
ilości odpadów, które zgodnie z zastrzeżonym prawem opcji wynoszą 80 % maksymalnej szacunkowej ilości 
odpadów wskazanej w OPZ, usługa będzie świadczona po tym okresie do wyczerpania tych ilości, jednak nie 
dłużej niż do upływu kolejnych 12 miesięcy, na warunkach określonych w niniejszej umowie. Przedłużenie 
okresu realizacji zamówienia nie wymaga sporządzenia aneksu.
4. W przypadku gdy do upływu terminu realizacji umowy nie zostaną osiągnięte deklarowane maksymalne ilości 
odpadów wskazane w OPZ, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji i świadczenia usługi 
po tym okresie, do osiągnięcia maksymalnych ilości, jednak nie dłużej niż do upływu kolejnych 12 miesięcy, na 
warunkach określonych w niniejszej umowie. Zamawiający poinformuje o swojej decyzji Wykonawcę nie później 
niż 7 dni przed upływem terminu realizacji umowy. Przedłużenie okresu realizacji zamówienia nie wymaga 
sporządzenia aneksu. Wykonawca nie może odmówić wykonania zamówienia objętego prawem opcji

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 wykazać, że:
a) posiada wpisy i uprawnienia do prowadzania działalności w zakresie transportu odpadów o kodach, których 
dotyczy przedmiot zamówienia;
b) posiada wpisy i uprawnienia do prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów o kodach, 
których dotyczy przedmiot zamówienia. Jeżeli Wykonawca zamierza magazynować odebrane odpady 
(magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów) przed poddaniem ich procesowi 
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przetworzenia, musi posiadać dodatkowo uprawnienia w zakresie magazynowania odpadów, z których wynika 
możliwość magazynowania przedmiotowych odpadów.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
W postępowaniu Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
a. stosowne wpisy i decyzje dotyczące gospodarowania odpadami, tzn. decyzje właściwych organów ochrony 
środowiska niezbędne do zgodnego z prawem wykonania przedmiotu zamówienia, ważne przez cały okres 
trwania umowy, t.j.:
i. indywidualny nr rejestrowy wynikający z wpisu do rejestru BDO (dot: transportu oraz przetwarzania), o którym 
mowa w art. 54 ustawy o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797, ze zm.);
oraz
ii. decyzję (zezwolenie) do prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów o kodach, których dotyczy 
przedmiot zamówienia, przy czym ilości odpadów określone w decyzji muszą umożliwiać pełną realizację 
zamówienia w wymaganym terminie;
oraz
iii. decyzję (zezwolenie) do prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów o kodach, których 
dotyczy przedmiot zamówienia, przy czym ilości odpadów określone w decyzji muszą umożliwiać pełną 
realizację zamówienia w wymaganym terminie.
Jeżeli Wykonawca zamierza magazynować odebrane odpady (magazynowanie odpadów przez prowadzącego 
przetwarzanie odpadów) przed poddaniem ich procesowi przetworzenia, musi posiadać dodatkowo uprawnienia 
w zakresie magazynowania odpadów, z których wynika możliwość magazynowania przedmiotowych odpadów;
b. Wykonawca może zamiast określonych powyżej decyzji – zezwoleń, wpisów, złożyć równoważne 
zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, jeśli z obowiązujących przepisów nie wynika konieczność posiadania dokumentów 
wystawionych wyłącznie przez polską instytucję.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Realizacja umowy nastąpi wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści umowy w zakresie wskazanym we wzorze 
umowy, o których mowa w ust. 1.

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.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/07/2021
Czas lokalny: 09:00

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
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Oferta musi zachować ważność do: 04/10/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 06/07/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o., ul. Logistyczna 22, 70–608 Szczecin, POLSKA
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
Procedura odwrócona: Zamawiający zastosuje tzw. procedurę odwróconą, o której mowa w art. 139 ust. 
1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji 
podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia 
oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany 
na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemne albo w formie elektronicznej 
albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o 
którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 
do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej.
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale IX „Środki ochrony 
prawnej” Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/05/2021
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