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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:474100-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Bielsko-Biała: Usługi związane z odpadami
2022/S 167-474100

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej
Adres pocztowy: ul. Krakowska 315 d
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 43-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewelina Zuziak
E-mail: przetargi@zgo.bielsko.pl 
Tel.:  +48 338297590
Faks:  +48 338297590
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zgo.bielsko.pl
Adres profilu nabywcy: www.zgo.bielsko.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://www.zgo.bielsko.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://miniportal.uzp.gov.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 I ZAGOSPODAROWANIE NADWYŻKI ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH O KODZIE 20 01 08 – 
ODPADY KUCHENNE ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
Numer referencyjny: 8/ZP/ZGO/2022

II.1.2) Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór i zagospodarowanie nadwyżki odpadów o kodzie 20 01 08 – 
odpady kuchenne ulegające biodegradacji z Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej. W zakresie 
przedmiotu zamówienia jest także odzysk tych odpadów w procesie R3 – R12, zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.).
Szacunkowa ilość odpadów, która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wyniesie: 
3 500,00 Mg.

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
90512000 Usługi transportu odpadów
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
"Zakład Gospodarki Odpadami" S.A.
ul. Krakowska 315 d
43-300 Bielsko-Biała

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór i zagospodarowanie nadwyżki odpadów o kodzie 20 01 
08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji z Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej. W 
zakresie przedmiotu zamówienia jest także odzysk tych odpadów w procesie R3 – R12, zgodnie z załącznikiem 
nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.).Sposób i miejsce 
zagospodarowania odebranych odpadów muszą być zgodne
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności z wymaganiami ww. ustawy o odpadach 
i jej przepisów wykonawczych.
Odpady o kodzie 20 01 08 (odpady kuchenne ulegające biodegradacji) będą pochodziły od właścicieli 
nieruchomości położonych w Bielsku-Białej i gmin powiatu bielskiego.
Odbiór odpadów będzie odbywał się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach
od 600 do 2000 w ilości określonej w zamówieniu przesłanym e-mailem do przedstawiciela Wykonawcy. Odbiór 
odpadów ulegających biodegradacji odbywał się będzie z terenu Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-
Białej, ul. Krakowska 315 d. Załadunek odpadu leży po stronie Zamawiającego. Ważenie odbieranych przez 
Wykonawcę odpadów będzie realizowane na zalegalizowanych wagach Zamawiającego i będzie potwierdzane 
dokumentem wydania magazynowego oraz kartą przekazania odpadów wygenerowaną
w systemie BDO. Dokumenty te stanowić będą wyłączną podstawę do określenia ilości odpadów przekazanych 
do zagospodarowania oraz wystawienia faktury Vat.
Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o przekazanie informacji potwierdzającej rodzaj procesu 
odzysku jakiemu zostały poddane przejęte odpady oraz ilości produktów lub odpadów z nich wytworzonych 
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albo ilości odpadów, które nie przeszły procesu odzysku i zostały zdeponowane na składowisku. Powyższą 
informację Wykonawca powinien przekazać w terminie 5 dni roboczych na piśmie lub drogą mailową.
Dokumenty związane z przekazaniem odpadów będą wystawiane na zasadach wynikających z wymagań 
prawnych w tym zakresie.
Szacunkowa ilość odpadów, która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wyniesie: 
3 500,00 Mg.
Zamawiający zastrzega, że podana ilość jest wartością szacunkową, obrazującą możliwą wielkość zakresu 
przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy zakres praw i obowiązków Wykonawcy reguluje Wzór Umowy (Załącznik nr 1 do SWZ).

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
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: 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 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 jeżeli:
a) posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku (przetwarzania) odpadów o 
kodzie 20 01 08 w procesie R3-R12 wydane na podstawie ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. 
U. z 2022 r. , poz. 699 ze zm.), potwierdzające możliwość przerobu w/w odpadów na poziomie minimum 3500 
Mg/rok. Instalacja do odzysku odpadów musi spełniać wymaganiaokreślone w ustawie z 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (Dz. U. z 2022 poz. 699 ze zm.).
b) w przypadku gdy ww. zezwolenie/pozwolenie nie zostało dostosowane do wymagań ustawy z dnia 20 
lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592), przedłożenie 
oświadczenia o przedłożeniu właściwemu organowi wniosku dostosowawczego w tym zakresie w terminie do 
05.03.2020 r.
c) jest zarejestrowany w Rejestrze BDO w zakresie przetwarzania i transportu odpadów o kodzie 20 01 08. 
W sytuacji, gdy Wykonawca będzie zlecał usługę transportu firmie zewnętrznej, wówczas jest zobowiązany 
dostarczyć, przed odbiorem pierwszej partii odpadu informację o rejestracji w BDO firmy transportującej w 
zakresie kodu odpadu 20 01 08.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Wykonawca spełni warunek jeżeli:
a) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną o wartości co najmniej 100.000, 00 zł (słownie: sto tysięcy 
złotych).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli będzie dysponował:
a) 1 samochódem o ładowności min. 20 Mg, dostosowanym do transportu odpadów o kodzie 20 01 08, 
odpowiednio oznakowany oraz posiadający trwałe zabezpieczenia uniemożliwiające rozwiewanie lub 
wysypywanie się/wyciek odpadów podczas transportu, zgodnie z wymaganiami prawnymi w zakresie transportu 
odpadów.

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: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/09/2022
Czas lokalny: 09:30

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: 25/12/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 27/09/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
"Zakład Gospodarki Odpadami" S.A.
ul. Krakowska 315 d
43-300 Bielsko-Biała

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

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

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Każdemu 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 ustawy 
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy jak dla postępowań powyżej kwoty 
określonej w przepisach Wykonawczych wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/08/2022
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