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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:180095-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Żary: Usługi recyklingu odpadów
2020/S 076-180095

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Marszów 50 A
Miejscowość: Żary
Kod NUTS: PL432
Kod pocztowy: 68-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aldona Stęplowska
E-mail: as@marszow.pl 
Tel.:  +48 683601111
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.marszow.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.marszow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/myportal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka prawa handlowego

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

II.1.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie paliwa alternatywnego (RDF) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w
Marszowie z podziałem na zadania
Numer referencyjny: AS.ZZO 271.5.2020

II.1.2) Główny kod CPV
90514000

mailto:as@marszow.pl
http://www.marszow.pl
https://www.marszow.pl
https://epuap.gov.pl/wps/myportal
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie, w procesie odzysku energetycznego paliwa RDF
a) część I: Zagospodarowanie paliwa alternatywnego (RDF) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
w Marszowie – frakcja do 30 mm (odpady o kodzie 19 12 10) w ilości do 6 000 Mg na instalacji znajdującej się w
odległości od 200 km do 350 km od siedziby Zamawiającego (transport po stronie Zamawiającego);
b) część II: Zagospodarowanie paliwa alternatywnego (RDF) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
w Marszowie – frakcja do 30 mm (odpady o kodzie 19 12 10) w ilości do 10 000 Mg na instalacji znajdującej się
w odległości do 200 km od siedziby Zamawiającego (transport po stronie Zamawiającego).

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
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zagospodarowanie paliwa alternatywnego (RDF) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w
Marszowie – frakcja do 30 mm (odpady o kodzie 19 12 10) w ilości do 6 000 Mg na instalacji znajdującej się od
200 km do 350 km od siedziby Zamawiającego (transport po stronie Zamawiającego)
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432

II.2.4) Opis zamówienia:
a) część I: Zagospodarowanie paliwa alternatywnego (RDF) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
w Marszowie – frakcja do 30 mm (odpady o kodzie 19 12 10) w ilości do 6 000 Mg na instalacji znajdującej się w
odległości od 200 km do 350 km od siedziby Zamawiającego (transport po stronie Zamawiającego).
W ZZO Sp. z o.o. do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) wykorzystywane są niesegregowane odpady
komunalne (kod 20 03 01), odpady opakowaniowe (z grupy 15 i 19), makulatura oraz tworzywa sztuczne,
pozbawione metali żelaznych i nieżelaznych oraz PCV. Paliwo alternatywne (RDF) będzie przygotowane przez
Zamawiającego do zagospodarowania w postaci zmielonej na frakcję do 30 mm.
Zagospodarowanie paliwa alternatywnego (RDF) odbywać się będzie przez 6 dni w tygodniu, w ilości
określonej w zamówieniu jednostkowym przesłanym mailem do przedstawiciela Wykonawcy lub uzgodnione
telefonicznie. Ważenie dostarczonego przez Zamawiającego paliwa alternatywnego (RDF) będzie odbywało
się na zalegalizowanych wagach Zamawiającego, zlokalizowanych w zakładzie Zamawiającego i będzie
dokumentowane potwierdzeniem wystawienia karty przekazania odpadów w systemie BDO/kwitem wagowym/
dokumentem WZ. Dokumenty te oraz kwit wagowy z miejsca dostawy stanowić będą podstawę do określenia
ilości przekazanego paliwa alternatywnego (RDF) pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Wykonawca po zakończeniu każdego miesiąca będzie potwierdzał ilość odebranego do zagospodarowania
paliwa alternatywnego (RDF) na wystawionym przez Zamawiającego zbiorczym zestawieniu odebranych
odpadów.
Szczegółowy zakres praw i obowiązków Wykonawcy reguluje wzór umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ).
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Zamawiający będzie wystawiał zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzeniem wystawienia karty
przekazania odpadów w systemie BDO, dla paliwa alternatywnego (RDF) o kodzie odpadu 19 12 10,
przekazanego zbiorczo w danym miesiącu.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do 7-go dnia danego miesiąca comiesięczne oświadczenie, że odpady
z poprzedniego miesiąca zostały poddane odzyskowi w procesie R1 (zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ).
Minimalna ilość przekazanego paliwa wynosi 20 Mg.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2020
Koniec: 31/12/2020
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Część I w wysokości 19 000,00 PLN.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz przewiduje możliwość udzielenia zamówień do 100
% wartości zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp dla każdej z części zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zagospodarowanie paliwa alternatywnego (RDF) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w
Marszowie – frakcja do 30 mm (odpady o kodzie 19 12 10) w ilości do 10 000 Mg na instalacji znajdującej się w
odległości do 200 km od siedziby Zamawiającego (transport po stronie Zamawiającego)
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432

II.2.4) Opis zamówienia:
b) część II: Zagospodarowanie paliwa alternatywnego (RDF) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
w Marszowie – frakcja do 30 mm (odpady o kodzie 19 12 10) w ilości do 10 000 Mg na instalacji znajdującej się
w odległości do 200 km od siedziby Zamawiającego (transport po stronie Zamawiającego).
W ZZO Sp. z o.o. do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) wykorzystywane są niesegregowane odpady
komunalne (kod 20 03 01), odpady opakowaniowe (z grupy 15 i 19), makulatura oraz tworzywa sztuczne,
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pozbawione metali żelaznych i nieżelaznych oraz PCV. Paliwo alternatywne (RDF) będzie przygotowane przez
Zamawiającego do zagospodarowania w postaci zmielonej na frakcję do 30 mm.
Zagospodarowanie paliwa alternatywnego (RDF) odbywać się będzie przez 6 dni w tygodniu, w ilości
określonej w zamówieniu jednostkowym przesłanym mailem do przedstawiciela Wykonawcy lub uzgodnione
telefonicznie. Ważenie dostarczonego przez Zamawiającego paliwa alternatywnego (RDF) będzie odbywało
się na zalegalizowanych wagach Zamawiającego, zlokalizowanych w zakładzie Zamawiającego i będzie
dokumentowane potwierdzeniem wystawienia karty przekazania odpadów w systemie BDO/kwitem wagowym/
dokumentem WZ. Dokumenty te oraz kwit wagowy z miejsca dostawy stanowić będą podstawę do określenia
ilości przekazanego paliwa alternatywnego (RDF) pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Wykonawca po zakończeniu każdego miesiąca będzie potwierdzał ilość odebranego do zagospodarowania
paliwa alternatywnego (RDF) na wystawionym przez Zamawiającego zbiorczym zestawieniu odebranych
odpadów.
Szczegółowy zakres praw i obowiązków Wykonawcy reguluje wzór umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ).
Zamawiający będzie wystawiał zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzenie wystawienia karty
przekazania odpadów w systemie BDO, dla paliwa alternatywnego (RDF) o kodzie odpadu 19 12 10,
przekazanego zbiorczo w danym miesiącu.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do 7-go dnia danego miesiąca miesięczne oświadczenie, iż odpady z
poprzedniego miesiąca zostały poddane odzyskowi w procesie R1 (zgodnie z Załącznikiem nr 7 SIWZ).
Minimalna ilość przekazanego paliwa wynosi 20 Mg.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2020
Koniec: 31/12/2020
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Część II w wysokości 30 000,00 PLN.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz przewiduje możliwość udzielenia zamówień do 100
% wartości zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp dla każdej z części zamówienia.

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
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Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną decyzję na
prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub transportu odpadów w zakresie kodu 19 12 10 – proces
odzysku R1 lub R12 zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DZ.U. z 2013 r., poz.
21). Warunek ten musi spełniać Wykonawca składający ofertę na każdą część.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy:
a) część I: Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 100 000 PLN
b) część II: Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 100 000 PLN

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, min. jedną usługę/usługi na:
a) część I: zagospodarowanie paliwa alternatywnego (RDF) łącznie w ilości min. 1 000 Mg;
b) część II: odbiór i zagospodarowanie paliwa alternatywnego (RDF) łącznie w ilości min. 2 000 Mg.
Wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane, na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane należycie.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający dopuszcza zmiany umowy opisane w rozdziale XIV SIWZ. Projekt umowy stanowi Załącznik nr 6
do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/05/2020
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Czas lokalny: 08:00

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: 21/07/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 22/05/2020
Czas lokalny: 08:35
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.,
Marszów 50 A, 68-200 Żary, POLSKA, w pokoju nr 10.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku ogłoszenia w
kraju stanu wyjątkowego uniemożliwiającego bezpośrednie uczestnictwo w otwarciu ofert Zamawiający może
udostępnić sesję otwarcia ofert zdalnie przez program skype: zamowienia.publiczne@marszow.pl 

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:
Październik 2020 r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1.Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:
1.1. którzy nie wykazali, spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 4.2;
1.2. którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy;
1.3. wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 ustawy, tj.:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.
2019 r. poz. 243 t.j.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366
ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.2019 r.498 t.j.);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;
3) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24. ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z:
a) Zamawiającym;
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego;

mailto:zamowienia.publiczne@marszow.pl
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c) członkami komisji przetargowej;
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a
— chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez
wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o
którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub
wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności
lub karę grzywny nie niższą niż 3000 PLN;
6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej
lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;
7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z
przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli
wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 PLN;
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa w art.24 ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
Pozostałe zapisy dotyczące wykluczenia Wykonawców zamieszczone są w SIWZ w rozdz. IV pkt 4.9.–4.12.

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
Faks:  +48 224587800

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
Faks:  +48 224587800

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1.W niniejszym postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony
prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
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2.Środki ochrony prawnej określone dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcy,
a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/04/2020
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