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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:167091-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Usługi związane z odpadami
2022/S 063-167091
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.
Adres pocztowy: ul. M. Golisza 10
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 71-682
Państwo: Polska
E-mail: zwik@zwik.szczecin.pl
Tel.: +48 914426244
Faks: +48 914221258
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zwik.szczecin.pl
I.3)

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

I.6)

Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

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

Nazwa:
Gospodarowanie odpadami z oczyszczalni ścieków Zdroje oraz czyszczenie osadnika wód popłucznych w ZPW
„Pomorzany” w podziale na pakiety
Numer referencyjny: 14/2022

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem niniejszego zamówienie jest gospodarowanie odpadami z oczyszczalni ścieków Zdroje oraz
czyszczenie osadnika wód popłucznych w ZPW „Pomorzany” w podziale na pakiety
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II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 1
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4)

Opis zamówienia:
Pakiet nr 1: Usługa polegająca na załadunku i gospodarowaniu odpadem o kodzie 19 08 01 (Skratki) z
oczyszczalni ścieków Zdroje.

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
Koniec: 31/12/2022
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.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający przewiduje udzielanie
zamówień podobnych, o których mowa w art. 388 pkt 2 lit c) ustawy dla pakietu nr 1 - do 30% wartości
zamówienia podstawowego. Podstawą ustalenia warunków realizacji zamówienia podobnego jest umowa
podstawowa oraz przeprowadzone z wykonawcą negocjacje.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 2
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Pakiet nr 2: Usługa polegająca na załadunku i gospodarowaniu odpadem o kodzie 19 08 05 (Ustabilizowane
komunalne osady ściekowe) z oczyszczalni ścieków Zdroje.
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
Koniec: 31/12/2022
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.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający przewiduje udzielanie
zamówień podobnych, o których mowa w art. 388 pkt 2 lit c) ustawy dla pakietu nr 2 - do 30% wartości
zamówienia podstawowego. Podstawą ustalenia warunków realizacji zamówienia podobnego jest umowa
podstawowa oraz przeprowadzone z wykonawcą negocjacje.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 3
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4)

Opis zamówienia:
Pakiet nr 3: Usługa polegająca na czyszczeniu osadnika wód popłucznych w ZPW Pomorzany wraz z
zagospodarowaniem wytworzonego podczas świadczenia usługi odpadu

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
Koniec: 30/09/2022
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.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

30/03/2022
S63
https://ted.europa.eu/TED

3/7

Dz.U./S S63
30/03/2022
167091-2022-PL

4/7

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)

Informacje dodatkowe
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

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:
Wykaz Dokumentów potwierdzających, że wykonawca posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do
prowadzenia działalności zawodowej, wymagane przez zamawiającego, które należy złożyć na wezwanie, o
którym mowa w art. 126 ust. 1 ustawy:
Pakiet 1 uprawnienia do prowadzenia działalności dla odpadu o kodzie 19 08 01 (Skratki) w zakresie
zezwolenia na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia
2012r. o odpadach lub pozwolenie zintegrowane; potwierdzone wpisem do Bazy Danych o Produktach i
Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO).
Wyżej wymieniony warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców.
Pakiet 2 uprawnienia do prowadzenia działalności dla odpadu o kodzie 19 08 05 (Ustabilizowane komunalne
osady ściekowe) w zakresie zezwolenia na przetwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14
grudnia 2012r. o odpadach lub pozwolenie zintegrowane; potwierdzone wpisem do Bazy Danych o Produktach i
Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO).
Wyżej wymieniony warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców.
Pakiet 3 uprawnienia do prowadzenia działalności dla odpadu wytworzonego podczas świadczenia usługi
czyszczenia zbiornika (po wydobyciu osadu, Wykonawca staje się jego Wytwórcą) w zakresie zezwolenia
na wytwarzanie, zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 41 i art. 41a ustawy z dnia 14
grudnia 2012r. o odpadach, lub pozwolenie zintegrowane; potwierdzone wpisem do Bazy Danych o Produktach
i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO).
Wyżej wymieniony warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców.
Ze względu na limit znaków, więcej informacji w dokumentacji postępowania.

III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

III.1.8)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty. Wszelką korespondencję w
postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika. 3. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający
kieruje do pełnomocnika. 4. Sposób składania dokumentów przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia został określony w Rozdziale VI SWZ. 5. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami
wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone wyżej. 6.
Przed zawarciem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek
przedstawić zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 7. Z powodu limitu
znaków więcej informacji można znaleźć w SWZ.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy będącym załącznikiem do SWZ. Warunki
zmiany umowy zgodnie z prawem zamówień publicznych i wzorem umowy. Zmiany umowy będą mogły być
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wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający ani Wykonawca nie
przewidywali w chwili zawierania umowy. Zamawiający dopuszcza w trakcie obowiązywania umowy, możliwość
zmiany zaoferowanego sposobu zagospodarowania odpadu. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian
umowy w zakresie wysokości maksymalnego zobowiązania Wykonawcy w przypadku zmiany ustawowej stawki
VAT. Dla pakietu nr 1 i nr 2 Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia tej ilości o nie więcej jednak
niż 30%. Dla pakietu nr 2 dodatkowo przewiduje się wydłużenie obowiązywania terminu umowy do max. 3
miesięcy,
Ze względu na limit znaków pozostałe informacje w 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: 05/05/2022
Czas lokalny: 11:45

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: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 05/05/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem
ofert, udostępni na Platformie /stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni
na Platformie informacje o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania.
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę na podstawie art. 108 i
109 ust. 1 pkt 4) ustawy. Uwaga! na podstawie art. 393 ust. 4 w postępowaniu o udzielenie zamówienia
sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit h
ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli osoba, o której mowa w tym
przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit h ustawy. 2. Dokumenty
wymagane przez zamawiającego, które należy złożyć do upływu terminu składania ofert za pośrednictwem
Platformy: 1)formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ 2)odpis lub informacja z
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Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru3)pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania 4)
Podmiotowe środki dowodowe: oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
wskazujące, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 3.Dokumenty wymagane przez zamawiającego,
które należy złożyć na wezwanie, o którym mowa w art. 126 ust. 1 ustawy: 1)Oświadczenie na formularzu
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) 2)Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie,
że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V pkt 2 SWZ a)dokument
potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej tj.
— dokumenty zgodnie z sekcją III ogłoszenia 3)Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie, że wykonawca
nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych w Rozdziale V pkt 1 SWZ a)informacja z
Krajowego Rejestru Karnego b)oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej c)odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej d)oświadczenie wykonawcy o aktualności
informacji zawartych w oświadczeniu 4.Wykonawcy zagraniczni: zgodnie z Rozdziałem VI pkt 4 SWZ. 5.
Szczegółowy wykaz dok., które należy złożyć w postępowaniu i zasady ich składania określone są w rozdz. VI
SWZ. 6. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/
zwik_szczecin 7. Na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy 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. 8. Na podstawie art. 139
ust. 2 ustawy wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy (JEDZ). 9. Zamawiający wezwie do złożenia JEDZ wykonawcę, którego oferta zostanie
najwyżej oceniona. 10. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie
oświadczenia, wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, zawiadomienia i informacje przekazywane są poprzez ich
złożenie na platformie „Open Nexus” pod adresem https://platformazakupowa.pl/ 11.Ofertę i oświadczenie, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej przy użyciu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego 12. Zamawiający dopuszcza, aby w celu wstępnego potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca w części IV JEDZ – Kryteria kwalifikacji wypełnił
tylko sekcję α. W takim przypadku wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV
JEDZ. 13. Termin związania ofertą wynosi: 90 dni. 14. Z powodu limitu znaków więcej informacji o postępowaniu
i warunkach udziału w postępowaniu można znaleźć w SWZ.
.
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

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

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/03/2022
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