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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:77195-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Ostrów Wielkopolski: Usługi transportu odpadów
2022/S 030-077195
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 30201714200000
Adres pocztowy: ul. Staroprzygodzka 121
Miejscowość: Ostrów Wielkopolski
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod pocztowy: 63-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krystian Bury
E-mail: przetargi@rzzo.com.pl
Tel.: +48 625033700
Faks: +48 627375826
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rzzo.com.pl
I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
odbiór, transport oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub recyklingu, odpadów o kodzie 19 12 12
Numer referencyjny: RZZO/DA/2021/18

II.1.2)

Główny kod CPV
90512000 Usługi transportu odpadów

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport. oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub recyklingu,
odpadów o kodzie 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki
odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
1) Odpad przygotowany do odbioru będzie w formie luźnej.
2) Ilość odpadu, która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wyniesie
maksymalnie 1000 Mg.
3) Odpad wytworzony w procesie segregacji ręcznej i automatycznej frakcji nadsitowej > 80 mm, (separator
magnetyczny oraz optopneumatyczny) z niesegregowanych odpadów komunalnych (kod 20 03 01), odpadów
opakowaniowych (z grupy 15).
4) W odpadzie o kodzie 19 12 12 mogą znajdować się wtrącenia w postaci: makulatury, tworzyw sztucznych,
metali żelaznych i nieżelaznych, szkła, drewna, bioodpadów, tekstyliów......
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do zaproszenia do negocjacji
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 520 000.00 PLN

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90533000 Usługi gospodarki odpadami

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
ul. Staroprzygodzka 121
63-400 Ostrów Wielkopolski

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport. oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub recyklingu,
odpadów o kodzie 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki
odpadów inne niż wymienione w 19 12 11. Odpad przygotowany do odbioru będzie w formie luźnej. Ilość
odpadu, która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wyniesie maksymalnie 1000
Mg. Odpad wytworzony w procesie segregacji ręcznej i automatycznej frakcji nadsitowej > 80 mm, (separator
magnetyczny oraz optopneumatyczny) z niesegregowanych odpadów komunalnych (kod 20 03 01), odpadów
opakowaniowych (z grupy 15). W odpadzie o kodzie 19 12 12 mogą znajdować się wtrącenia w postaci:
makulatury, tworzyw sztucznych, metali żelaznych i nieżelaznych, szkła, drewna, bioodpadów, tekstyliów.
Odpad magazynowany na placu, bez zadaszenia. Zamawiający nie zleca badań laboratoryjnych w/w odpadu.
Odbiór odpadu będzie odbywał się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00 w
ilości określonej przez zamawiającego, przesłanej mailem lub telefonicznie do przedstawiciela Wykonawcy.
Ilości odpadów do odebrania będą zgłaszane co najmniej jeden dzień wcześniej. Dzienna minimalna ilość
odpadów gotowych do przekazania to ok. 40 Mg, maksymalna ilość odpadów nie przekraczać będzie 150
Mg. Zamawiający zastrzega sobie możliwość po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą, wskazania
innych terminów i godzin odbioru. Odbiór odpadów odbywał się będzie z terenu Regionalnego Zakładu
Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. ul. Staroprzygodzka 121, 63 - 400 Ostrów Wielkopolski. Załadunek
odpadów leży po stronie Zamawiającego. Ważenie odbieranych przez wykonawcę odpadów będzie
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odbywało się na zalegalizowanej wadze Zamawiającego, zlokalizowanej w zakładzie Zamawiającego i
będzie potwierdzane dokumentem WZ. Ilość odebranych odpadów każdorazowo będzie potwierdzane w
systemie BDO za pomocą Kart Przekazania Odpadów. Dokumenty te stanowić będą wyłączną podstawę do
określenia ilości odebranych odpadów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wykonawca, po przetworzeniu
odpadów, przekaże Zamawiającemu stosowne oświadczenie, zawierające informację na temat nazwy i adresu
instalacji, w której przekazane przez Zamawiającego odpady zostały poddane przetworzeniu, oraz procesu ich
zagospodarowania.
Przedmiotowe oświadczenie należy przedłożyć Zamawiającemu w terminie do dnia 10 lipca 2022 roku
za I półrocze 2022 roku. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za przyjęte odpady oraz prawidłowe
postępowanie z odpadami i wynikające z tego konsekwencje. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, we
szczególności za działania i zaniechania swojego personelu praz Podwykonawców, którymi się posłużył do
wykonania przedmiotu zamówienia, w tym podmiotu, będącego ostatecznym odbiorcą. Szczegółowy zakres
praw i obowiązków Wykonawcy reguluje Projekt Umowy.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

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

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
• Nowe roboty budowlane/usługi, będące powtórzeniem istniejących robót budowlanych/usług oraz zamówione
zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie
Wyjaśnienie:
1. Zamówienie jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego i polega na powtórzeniu podobnych
usług, tj. na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu, w procesie odzysku lub recyklingu, odpadów o kodzie
19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż
wymienione w 19 12 11.
2. Od udzielenia zamówienia podstawowego nie minęły 3 lata.
3. Zamówienie będzie powierzone do wykonania Wykonawcy zamówienia podstawowego.
4. Udzielenie zamówienia było przewidziane w ramach zamówienia podstawowego jako zamówienie polegające
na powtórzeniu podobnych usług łącznie do wysokości 100% wartości przedmiotu zamówienia.
5. Wartość zamówienia wynosi 495.000,00zł

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.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 001-001731

IV.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

11/02/2022
S30
https://ted.europa.eu/TED

3/5

Dz.U./S S30
11/02/2022
77195-2022-PL

IV.2.9)

4/5

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
14/01/2022

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Firma Usługowa EKO-KAR Sp. z o.o. Sp. k.
Miejscowość: Raszków
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 520 000.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszwa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

11/02/2022
S30
https://ted.europa.eu/TED

4/5

Dz.U./S S30
11/02/2022
77195-2022-PL

5/5

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:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
w tym na projektowane postanowienie umowy
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na
podstawie Pzp,
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej 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: 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
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/02/2022
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