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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:588081-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Bielsk Podlaski: Usługi gospodarki odpadami
2022/S 206-588081

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszcznia Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5432187976
Adres pocztowy: ul. Studziwodzka 37
Miejscowość: Bielsk Podlaski
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Kod pocztowy: 17-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Bazyluk
E-mail: mpo@mpobielsk.pl 
Tel.:  +48 731007401
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mpobielsk.pl
Adres profilu nabywcy: www.mpobielsk.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pkbielsk
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/pkbielsk
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Zagospodarowanie odpadów komunalnych

II.1.2) Główny kod CPV
90533000 Usługi gospodarki odpadami

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4) Krótki opis:
2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na zagospodarowaniu 
odpadów komunalnych o kodach:
a) 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury
b) 15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe
c) 15 01 07 – opakowania ze szkła
d) 20 01 01 – papier i tektura
e) 20 01 02 – szkło
f) 20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
g) 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji
h) 20 03 011 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
i) 20 03 012 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (zaw. Popioły i odpady biodegradowalne)
j) 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
3. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
stanowiący Załącznik Nr 9 do SWZ.

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
90514000 Usługi recyklingu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie

II.2.4) Opis zamówienia:
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2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na zagospodarowaniu 
odpadów komunalnych o kodach:
a) 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury
b) 15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe
c) 15 01 07 – opakowania ze szkła
d) 20 01 01 – papier i tektura
e) 20 01 02 – szkło
f) 20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
g) 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji
h) 20 03 011 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
i) 20 03 012 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (zaw. Popioły i odpady biodegradowalne)
j) 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
3. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
stanowiący Załącznik Nr 9 do SWZ.
4. Minimalna ilość odpadów, które mogą zostać przekazane do przetworzenia Wykonawcy w ramach realizacji 
zamówienia wynosi:
a) odpady o kodzie 15 01 01 – 90 Mg
b) odpady o kodzie 15 01 06 – 450 Mg
c) odpady o kodzie 15 01 07 – 100 Mg
d) odpady o kodzie 20 01 01 – 70 Mg
e) odpady o kodzie 20 01 02 – 270 Mg
f) odpady o kodzie 20 01 99 – 800 Mg
g) odpady o kodzie 20 02 01 – 1900 Mg
h) odpady o kodzie 20 03 011 – 1500 Mg
i) odpady o kodzie 20 03 012 – 900 Mg
j) odpady o kodzie 20 03 07 – 80 Mg
5. Wskazana w pkt 4 ilość odpadów jest ilością minimalną. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
skorzystania z prawa opcji, tj. przekazania większej ilości odpadów będących przedmiotem zamówienia (do 
50% wartości zamówienia podstawowego) w zależności od faktycznych potrzeb i ilości.
6. Maksymalna ilość odpadów, które mogą zostać przekazane do przetworzenia Wykonawcy w ramach 
realizacji zamówienia wynosi:
a) odpady o kodzie 15 01 01 – 135 Mg
b) odpady o kodzie 15 01 06 – 675 Mg
c) odpady o kodzie 15 01 07 – 150 Mg
d) odpady o kodzie 20 01 01 – 105 Mg
e) odpady o kodzie 20 01 02 – 405 Mg
f) odpady o kodzie 20 01 99 – 1200 Mg
g) odpady o kodzie 20 02 01 – 2850 Mg
h) odpady o kodzie 20 03 011 – 2250 Mg
i) odpady o kodzie 20 03 012 – 1350 Mg
j) odpady o kodzie 20 03 07 – 120 Mg
7. Do wyliczenia ceny oferty przyjmuje się ilości minimalne, natomiast ostateczna ilość odbieranych wynikać 
będzie z faktycznie wykonanych odbiorów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze 
umowy stanowiącym Załączniki Nr 6 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: 1.2 Koszt eksploatacji zamówienia związany z dojazdem do Instalacji (odległość 
Zamawiającego od instalacji) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: tak
Opis opcji:
4. Minimalna ilość odpadów, które mogą zostać przekazane do przetworzenia Wykonawcy w ramach realizacji 
zamówienia wynosi:
a) odpady o kodzie 15 01 01 – 90 Mg
b) odpady o kodzie 15 01 06 – 450 Mg
c) odpady o kodzie 15 01 07 – 100 Mg
d) odpady o kodzie 20 01 01 – 70 Mg
e) odpady o kodzie 20 01 02 – 270 Mg
f) odpady o kodzie 20 01 99 – 800 Mg
g) odpady o kodzie 20 02 01 – 1900 Mg
h) odpady o kodzie 20 03 011 – 1500 Mg
i) odpady o kodzie 20 03 012 – 900 Mg
j) odpady o kodzie 20 03 07 – 80 Mg
5. Wskazana w pkt 4 ilość odpadów jest ilością minimalną. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
skorzystania z prawa opcji, tj. przekazania większej ilości odpadów będących przedmiotem zamówienia (do 
50% wartości zamówienia podstawowego) w zależności od faktycznych potrzeb i ilości.
6. Maksymalna ilość odpadów, które mogą zostać przekazane do przetworzenia Wykonawcy w ramach 
realizacji zamówienia wynosi:
a) odpady o kodzie 15 01 01 – 135 Mg
b) odpady o kodzie 15 01 06 – 675 Mg
c) odpady o kodzie 15 01 07 – 150 Mg
d) odpady o kodzie 20 01 01 – 105 Mg
e) odpady o kodzie 20 01 02 – 405 Mg
f) odpady o kodzie 20 01 99 – 1200 Mg
g) odpady o kodzie 20 02 01 – 2850 Mg
h) odpady o kodzie 20 03 011 – 2250 Mg
i) odpady o kodzie 20 03 012 – 1350 Mg
j) odpady o kodzie 20 03 07 – 120 Mg
7. Do wyliczenia ceny oferty przyjmuje się ilości minimalne, natomiast ostateczna ilość odbieranych wynikać 
będzie z faktycznie wykonanych odbiorów.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
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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 spełni warunek jeśli wykaże, że posiada:
2.2.1. wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o 
którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.2022.699 ze zm.);
2.2.2. aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zagospodarowania odpadów (w ramach 
niniejszego punktu należy dołączyć pozwolenie zintegrowane lub/i sektorowe na prowadzenie działalności 
w zakresie zagospodarowania odpadów, tj.: składowanie, przetwarzanie w instalacji na podstawie ustawy o 
odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz.U.2022.699 ze zm.).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w powyższym zakresie.

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

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Umowa wejdzie w życie dnia 01.01.2023 r.
Projekt umowy stanowi załącznik Nr 6 do SWZ

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: 25/11/2022
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
Oferta musi zachować ważność do: 22/02/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 25/11/2022
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:
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Siedziba Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim przy ul. Studziwodzkiej 37, 
pokój nr 15
Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji 
otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem 
elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line a ma jedynie taki

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
IX / X 2023 r.

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 wymaga wniesienia wadium w wysokości 20000,00 zł
2.Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
3.Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art.139 ust. 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
4.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o którym mowa w art.214 ust.1 pkt 7 i 8 Pzp.
5.Zamawiający przewiduje wykluczenie na podstawie art.109 ust.1 pkt 4,7,8,10
6.Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej
7.Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
8.Zamawiający nie określa przedmiotowych środków dowodowych
9.Kompletna oferta powinna zawierać:
-Formularz oferty
-JEDZ jako własne oświadczenie Wykonawcy
-JEDZ dla każdego z podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby-jeżeli dotyczy
-JEDZ dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia-jeżeli dotyczy
-Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby-jeżeli dotyczy
-Dowód wniesienia wadium w formie elektronicznej-w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub 
gwarancji;
-Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu 
udostepniającego zasoby-jeżeli dot.
-Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie dla pełnomocnika ustanowionego przez 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia–jeżeli dot.
-Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zw. z sytuacją na Ukrainie
10.Oferta jest składana w formie elektronicznej, tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
11. Podmiotowe środki dowodowe
-wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o 
którym mowa w art.49 ust.1 ustawy z dn. 14.12.2012 r. o odpadach
-aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zagospodarowania odpadów (w ramach 
niniejszego punktu należy dołączyć pozwolenie zintegrowane lub/i sektorowe na prowadzenie działalności 
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w zakresie zagospodarowania odpadów, tj. składowanie, przetwarzanie w instalacji na podstawie ustawy o 
odpadach z dn. 14.12.2012 r
-Informacja KRK w zakresie dot. podstaw wykluczenie wskazanych w art.108 ust.1 pkt 1.2 i 4 Pzp
-Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art.108 ust.1 pkt5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej
-Odpis lub informacja z KRS lub CEIDG w zakresie art.109 ust.1 pkt 4 Pzp
-Oświadczenie wykonawcy o aktualności inf. zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust.1 Pzp
12.Podmiotowe środki dowodowe Wykonawca obowiązany jest złożyć w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego nie krótszym niż 10 dni
13.Warunki zmiany umowy zostały wskazane w Zał. nr 6 do SWZ
14.Zamawiający informuje, iż instrukcję wypełniania JEDZ oraz edytowalną wersję formularza JEDZ można 
znaleźć pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/bazawiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-
krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. Instrukcję wypełnienia JEDZ zawiera również Zał. Nr 7 do 
SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587701
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolanie@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587701
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/10/2022
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