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OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

o wartości zamówienia powyżej 130 000 zł  

i nieprzekraczającej kwoty równowartości 215 000 euro 

 
BZP: Ogłoszenie nr 2022/BZP 00512839/01 z dnia 2022-12-22. 

 

ZAMAWIAJĄCY:  Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki" 

ul. Konwaliowa 1,  

 81–651 Gdynia  

tel.: 58 624 66 11, 58 624 45 99 

e-mail: sekretariat@kzg.pl 

adres strony: http://kzg.bip.gov.pl 

 

Nazwa zamówienia publicznego w trybie podstawowym  

bez przeprowadzenia negocjacji: 

 

Unieszkodliwianie lub odzysk odpadów niebezpiecznych  

pochodzących z gospodarstw domowych i z obiektów użyteczności publicznej 

odbieranych transportem Wykonawcy 

Kod CPV 90513300 – 9 – usługi spalania odpadów 

 

1. Specyfikację Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z formularzem ofertowym można 

pobrać ze strony https://kzg.bip.gov.pl/publiccontracts/view/39763 [Ogłoszenia i przetargi] 
adres strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9838105c-

51cc-41e1-8eff-4e1c40982087 

 

2. Krótki opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych pochodzących 

od mieszkańców i z obiektów użyteczności publicznej w procesie D 10 lub odzysku w 

procesie R 1 lub R9 (tylko oleje), które Zamawiający przekaże Wykonawcy w łącznej 

ilości 65 Mg (+/– 10 Mg) z zachowaniem warunku, że odpady te zostaną poddane 

wyłącznie wyżej wymienionym procesom unieszkodliwiania lub odzysku.  

Kody przyjmowanych do unieszkodliwiania odpadów (zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 

2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów - Dz.U. z 2020 r. poz. 10): 20 01 26*, 

20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 31*, 20 01 32.  

3. Zamówienie podzielone jest na 3 części:  

- część 1 - Farby - obejmuje odpady o kodach: 20 01 27* i 20 01 28. 

- część 2 - Leki - obejmuje odpady o kodach: 20 01 31* i 20 01 32. 

- część 3 – Oleje - obejmuje odpady o kodzie 20 01 26*. 

Odpady wymienione powyżej będą odbierane przez Wykonawcę ze wskazanych przez 

Zamawiającego miejsc znajdujących się na terenie Komunalnego Związku Gmin „Dolina 

Redy i Chylonki” i ładowane przez pracowników Wykonawcy lub Zamawiającego na 

samochód będący w dyspozycji Wykonawcy a następnie przekazane do unieszkodliwiania lub 

odzysku do wskazanej przez Wykonawcę Instalacji. 

 Odbiór Odpadów za każdym razem będzie odbywał się po otrzymaniu przez Wykonawcę 

pisemnego zgłoszenia (e-mailem) od Zamawiającego z wykazem lokalizacji punktów, 

z których należy odebrać Odpady. 
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5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na unieszkodliwianie każdego 

rodzaju odpadu o kodach wyszczególnionych w punkcie 3 powyżej. Każdy rodzaj odpadu 

stanowi jedną część zamówienia. Oferty można składać w odniesieniu do dowolnej liczby 

części zamówienia (od 1 do 3 części). 

6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

7. Umowa zostanie zawarta na czas określony tj. nie dłużej niż: 

a) na 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy; 

b) obowiązywanie decyzji na unieszkodliwianie/odzysk odpadów,  

w zależności od tego, które ze zdarzeń opisanych w lit.(a) i (b) nastąpi jako pierwsze. 

8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu z art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;  

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

prowadzenia określonej działalności zawodowej, wynikającej z odrębnych przepisów, 

sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:  

a) złoży oświadczenie zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp; 

b) posiada aktualną decyzję administracyjną, pozwalającą na unieszkodliwianie 

odpadów w procesie D10 lub odzysku R1 wydaną zgodnie z ustawą o odpadach 

(t.j.: Dz.U. 2022 r. poz. 699 ze zm.); 

c) posiada aktualną decyzję na prowadzenie działalności w zakresie zbierania 

odpadów wydaną zgodnie z art. 41 ustawy o odpadach (t.j.: Dz.U. 2022 r. poz. 699 

ze zm.); 

d) ma numer rejestrowy nadany po uzyskaniu wpisu do rejestru podmiotów 

wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących 

odpadami prowadzonego przez Marszałka Województwa (numer BDO); również 

w zakresie transportu odpadów zgodnie z art. 50 ustawy o odpadach (t.j.: Dz.U. 

2022 r. poz. 699 ze zm.). 

Warunek b) i c) zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca posiada pozwolenie 

zintegrowane zgodnie z ustawą o ochronie środowiska (t.j.: Dz.U 2021r. poz. 1973 ze 

zm.); 

9. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów 

udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych (art. 118 ustawy Pzp).  

10. Na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 274 ust.1 ustawy Pzp, po terminie składania 

ofert Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej będzie wezwany do 

złożenia dokumentów opisanych w 7.1 pkt. 2) b i c SWZ. W przypadku Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek ten musi spełnić co najmniej jeden z 

wykonawców składających ofertę wspólną.  

11. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykażą:   

1) że nie zachodzą wobec nich przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 

108 ust. 1 ustawy Pzp. 

2) spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 7.1 pkt. 2).  
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12. Oferty niepodlegające odrzuceniu, oceniane będą na podstawie następujących kryteriów 

oceny oferty: 

1) Cena - C – cena brutto unieszkodliwiania/odzysku poszczególnych grup odpadów 

[zł/kg] - 60% 

2) Termin realizacji R– czas potrzebny Wykonawcy na wykonanie odbioru odpadów 

z punktu wskazanego przez Zamawiającego od momentu wysłania przez niego 

zlecenia [dni] – 20% 

3) Liczba pracowników P- liczba pracowników jaką Wykonawca będzie kierował do 

załadunku odpadów – 20% 

Ogólnej oceny ofert dokona się poprzez zsumowanie punktów uzyskanych przez 

Wykonawcę  wg poszczególnych kryteriów. 

13. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki 

dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust.4 ustawy Pzp, oraz 

zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby (art. 118 ust.3 ustawy Pzp), 

przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci 

elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o  informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2021 poz. 670). 

14. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.  

15. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

16. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

17. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty został opisany w „Instrukcji 

użytkownika”, dostępnej na stronie http://miniportal.uzp.gov.pl/. 

18. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. 2020 r. poz. 1913), Wykonawca w celu utrzymania w poufności tych 

informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z 

jednoznacznym oznaczeniem, że „Załącznik stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa” a 

następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. 

19. Oferty zgodne z formularzem ofertowym należy składać w terminie do dnia 5.01.2023 r. 

do godz. 1000 za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna na miniPortalu, 

w szczegółach danego postępowania. 

20. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 5.01.2023 r. o godz.1200. 

21. Oferta pozostaje ważna przez 30 dni od terminu składania ofert do 3 lutego 2023 r. 

22. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli oferta z 

najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

23.  Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej. 

24.  Zamówienie nie obejmuje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

25. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 
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