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Polska-Toniszewo: Usługi recyklingu odpadów 

2018/S 051-114187 

Ogłoszenie o zamówieniu 

Usługi 

Dyrektywa 2004/18/WE 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca 

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe 

Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. 

Toniszewo 31, poczta Pawłowo Żońskie 

Punkt kontaktowy: Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. 

Toniszewo 

Osoba do kontaktów: Jakub Nowak 

62-104 Toniszewo 

Polska 

Tel.: +48 672685118 

E-mail: biuro@msok.pl 

Faks: +48 672685118 

Adresy internetowe:  

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.msok.pl 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) 

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu 

konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: 
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na 

adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) 

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej 

Podmiot prawa publicznego 

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności 

Środowisko 

http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:114187-2018:TEXT:PL:HTML#id1-I.
http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:114187-2018:TEXT:PL:HTML#id2-II.
http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:114187-2018:TEXT:PL:HTML#id3-III.
http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:114187-2018:TEXT:PL:HTML#id4-IV.
http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:114187-2018:TEXT:PL:HTML#id5-VI.
mailto:biuro@msok.pl?subject=TED
http://www.msok.pl/


I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających 

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie 

Sekcja II: Przedmiot zamówienia 

II.1)Opis 

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: 

Odbiór, transport i zagospodarowanie komponentów (PreRDF) do produkcji paliwa 

alternatywnego RDF z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie gm. Wągrowiec 

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji 

dostawy lub świadczenia usług 
Usługi 

Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; 

usługi sanitarne i podobne 

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub 

świadczenia usług: Toniszewo 

Kod NUTS PL418 

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów (DSZ) 
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego 

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej 

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie komponentów do 

wytwarzania paliwa alternatywnego RDF, powstałych w procesie odzysku lub recyklingu 

odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie – dalej ZZO. 

Zagospodarowanie komponentów PreRDF musi być zgodny z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa oraz procesami odzysku wyszczególnionymi w załączniku Nr 1 do 

ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987). 

Zamawiający szacuje, że miesięcznie ilości komponentów PreRDF nie powinny przekraczać 

ok. 1400 Mg. Ilości te mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy. 

Do produkcji komponentów paliwa alternatywnego RDF wykorzystywane są niesegregowane 

odpady komunalne (kod 20 03 01), odpady opakowaniowe (z grupy 19), makulatura oraz 

tworzywa sztuczne. 

Komponenty PreRDF będą przygotowywane do odbioru w postaci sprasowanej, związane 

drutem stalowym lub w stanie luźnym lub rozdrobnionym. 

Sprasowane bele odpadów będą o wymiarach ok. 80x100x120. Średnia waga beli odpadów 

wynosi ok. 550 – 650 kg. 

Parametry jakościowe odpadów: 

— wartość opałowa – powyżej ok. 13-16 MgJ/kg, 

— wilgotność – powyżej ok. 15%. 

Podane wyniki mają charakter poglądowy i w zależności od partii odpadów mogą ulegać 

zmianie. 

2. Warunki odbioru komponentów PreRDF: 

1) odbiór komponentów PreRDF do produkcji paliwa alternatywnego będzie się odbywał w 

dniach od poniedziałku – do piątku w godzinach pracy ZZO tj. 6:00 – 14:00 na podstawie 

zawiadomienia przesłanego do Wykonawcy faxem lub e-mailem, 

2) w zawiadomieniu o odbiorze zostaną określone szacunkowe ilości komponentów PreRDF, 

3) odbiór będzie się odbywał z terenu ZZO w m. Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie 



gmina Wągrowiec w terminie 2 dni od daty przekazania zawiadomienia o odbiór, 

4) załadunek komponentów PreRDF leży po stronie Zamawiającego, 

5) ważenie odbieranych komponentów PreRDF będzie się odbywało na wadze zlokalizowanej 

przy wyjeździe z terenu ZZO i będzie potwierdzane dokumentem dowodem ważenia (DW) i 

wydania zewnętrznego (WZ) 

6) dokumenty ważenia będą wystawiane w 2 egz: 1 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy, 

7) wielkość zamówienia może ulec zmianie w różnych miesiącach trwania umowy. 

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

90514000, 90511000, 90513000 

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) 

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie 

II.1.8)Części 

To zamówienie podzielone jest na części: nie 

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia 

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres: 

II.2.2)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.3)Informacje o wznowieniach 

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie 

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji 

Rozpoczęcie 2.5.2018. Zakończenie 31.12.2018 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym 

III.1)Warunki dotyczące zamówienia 

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje: 

Wysokość wadium ustala się w kwocie 20 000,00 PLN, słownie: dwadzieścia tysięcy złotych. 

Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawiera SIWZ. 

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do 

odpowiednich przepisów je regulujących: 
Warunki rozliczenia za odbiór komponentów PreRDF: 

1) z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa na podstawie oferty, 

2) za wykonywanie przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie umowne, 

3) rozliczenia za odebrane komponenty PreRDF będą się odbywały miesięcznie na podstawie 

zbiorczej Karty Przekazania Odpadów z wystawionych dokumentów tj.: dowodu ważenia 

(DW) i wydania zewnętrznego (WZ) 

4) zapłata za odebrane komponenty PreRDF będzie następowała na podstawie faktycznych 

ilości odebranych komponentów i ceny jednostkowej podanej w ofercie Wykonawcy, 

5) cena jednostkowa za odbiór komponentów do produkcji RDF podana w ofercie powinna 

obejmować wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia tj. 

odbiór, transport, przekazanie do produkcji RDF, 

6) zapłata będzie następowała miesięcznie na podstawie faktury VAT za faktycznie odebrane 

komponenty PreRDF, 

7) Wykonawca nie będzie uprawniony do nałożenia na Zamawiającego jakichkolwiek opłat z 

tytułu nie wykonania pełnego zamówienia, 

8) płatnikiem będzie MSOK Sp. z o.o., 



9) zapłata za odebrane komponenty PreRDF będzie następowała w terminie ............ dni od 

daty złożenia u Zamawiającego faktury VAT. 

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone 

zamówienie: 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 

1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania, 

2) muszą ustanowić pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 

3) pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną, 

4) przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum 

zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

III.1.4)Inne szczególne warunki 

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie 

III.2)Warunki udziału 

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do 

rejestru zawodowego lub handlowego 
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie 

zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania; 

Ocena potwierdzenia spełniania warunku zostanie wstępnie dokonana przez Zamawiającego 

na podstawie złożonego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień (dalej – JEDZ) wg 

wzoru załącznika Nr 2 do SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do 

prowadzenia działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów: Wykonawca 

musi wykazać, że prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą – jest wpisany do 

jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim 

Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania oraz posiada: 

a) zezwolenie na transport odpadów o kodzie 19 12 12, 

b) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub recyklingu odpadów o 

kodzie 19 12 12, a instalacja do odzysku lub recyklingu spełnia wymagania określone w 

ustawie z dnia 14.12.2012r o odpadach. 

Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego na wezwanie dokumentu 

zarejestrowanej działalności gospodarczej oraz zezwoleń, o których mowa w niniejszym 

punkcie, na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda złożenia 

następujących oświadczeń i dokumentów: 

1)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 

i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie 

określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 



3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu; 

4) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub 

decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 

spłat tych należności; 

6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

7) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za 

wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez 

Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 

8) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji 

administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa 

ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym 

przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; 

9) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 

których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 

r. poz. 1785); 

10) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; 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 – ten dokument 

Wykonawca składa Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacje z sesji 

otwarcia ofert). 

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który na potwierdzenie spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, przedstawienia w 

odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1-9. 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, 

1) o których mowa w pkt 1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku 

braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy 

lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy (wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); 

2) o których mowa w pkt 2-4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 

którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 



a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w pkt 1 -2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub 

miejsce zamieszkania tej osoby. 

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający 

żąda złożenia następujących dokumentów: 

1) zezwolenie na transport odpadów na transport odpadów o kodzie 19 12 12; 

2) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub recyklingu odpadów o 

kodzie 19 12 12, a instalacja do odzysku lub recyklingu spełnia wymagania określone w 

ustawie z dnia 14.12.2012 r. o odpadach. 

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa 

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: oświadczenie 

Wykonawcy 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: nie określa się minimalnych 

standardów 

III.2.3)Kwalifikacje techniczne 

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności 

technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów: 

1) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 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 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi 

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub 

usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu; 

2) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych 



Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do 

dysponowania tymi zasobami. 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

— w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub aktualnie wykonują min. 

jedną usługę związaną z odbiorem, transportem i odzyskiem lub recyklingiem odpadów 

stanowiących komponenty do produkcji paliwa alternatywnego RDF w ilości nie mniejszej 

niż 10.000 ton w ciągu roku, 

— dysponują min. trzema samochodami do transportu odpadów o ładowności ok. 24 Mg 

każdy; samochody muszą posiadać trwałe zabezpieczenia uniemożliwiające zwiewanie lub 

wysypywanie się odpadów podczas transportu. 

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych 

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi 

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu 

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie 

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi 

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób 

odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie 

Sekcja IV: Procedura 

IV.1)Rodzaj procedury 

IV.1.1)Rodzaj procedury 

Otwarta 

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert 

lub do udziału 
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu 

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia 

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia 

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone 

poniżej 

1. cena. Waga 60 

2. termin rozliczenia za wykonanie usługi. Waga 20 

3. termin odbioru komponentów od zawiadomienia. Waga 20 

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej 

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie 

IV.3)Informacje administracyjne 

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: 

ZP.271.2UE.2018 

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia 

nie 

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu 

opisowego 
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 



29.3.2018 - 10:00 

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym 

kandydatom 
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu 
polski. 

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą 

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) 

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert 

Data: 29.3.2018 - 10:15 

Miejscowość:  

Toniszewo 31 62-104 Pawłowo Żońskie (sekretariat MSOK) 

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające 

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia 

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie 

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

VI.3)Informacje dodatkowe 

1. W okresie realizacji umowy Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia podobnych 

zamówień na wykonywanie powtarzających się usług do wartości nie większej niż 30% 

wartości zamówienia podstawowego (na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp). 

2. Zamawiający informuje, że będzie stosował postanowienia art. 24aa ustawy Pzp i 

stosownie do dyspozycji przepisu, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3. Termin składania ofert został skrócony do 15 dni na podstawie art. 43 ust. 2b pkt. 2 Pzp. 

Zachodzi pilna potrzeba odbioru komponentów PreRDF ponieważ w stosunku do wielkości 

umownej zwiększyły się ilości pozyskiwanych odpadów – komponentów do produkcji paliwa 

alternatywnego RDF o ponad 200 ton miesięcznie co spowodowało przyspieszenie zużycia 

wielkości produkowanych PreRDF. Skrócenie terminu jest uzasadnione. 

4. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy – od dnia jej zawarcia. Podana w 

ogłoszeniu data rozpoczęcia (2.5.2018 r.) jest szacunkowa i może ulec zmianie. 

VI.4)Procedury odwoławcze 

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 

Urząd Zamówień Publicznych 

Warszawa ul. Postępu 17A 

02-676 Warszawa 

Polska 

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

Tel.: +48 224587849 

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl 

Faks: +48 224587700 

mailto:odwolania@uzp.gov.pl?subject=TED
http://www.uzp.gov.pl/


VI.4.2)Składanie odwołań 

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminie 

10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo 

w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość 

zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest 

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż 

określone wyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy 

zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 

stanowiących podstawę jego wniesienia. 

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 

Krajowa Izba Odwoławcza 

ul. Postępu 17A 

02-676 Warszawa 

Polska 

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

Tel.: +48 224587849 

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl 

Faks: +48 224587700 

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 

13.3.2018 
 

mailto:odwolania@uzp.gov.pl?subject=TED
http://www.uzp.gov.pl/

