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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:495996-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Bielsko-Biała: Usługi recyklingu odpadów
2022/S 175-495996

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 KOMPONENTÓW DO PRODUKCJI RDF
Numer referencyjny: 9/ZP/ZGO/2022

II.1.2) Główny kod CPV
90514000 Usługi recyklingu odpadów

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: odbiór i zagospodarowanie komponentów do produkcji RDF (odpady o kodzie 19 
12 10).
Oferowany sposób zagospodarowania komponentów do produkcji RDF musi być zgodny z obowiązującymi w 
tym zakresie przepisami prawa oraz procesami odzysku wyszczególnionymi w Załączniku nr 1 do ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 roku o odpadach
(Dz.U. z 2022 r. poz. 699). Szacunkowa ilość komponentu, która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie 
obowiązywania umowy wyniesie: 7 500,00 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
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225 Bielski
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: odbiór i zagospodarowanie komponentów do produkcji RDF (odpady o kodzie 19 
12 10).
Oferowany sposób zagospodarowania komponentów do produkcji RDF musi być zgodny z obowiązującymi w 
tym zakresie przepisami prawa oraz procesami odzysku wyszczególnionymi w Załączniku nr 1 do ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699).
ZGO S.A. w Bielsku-Białej do produkcji RDF-u wykorzystuje wybrane frakcje materiałowe wydzielone 
z odpadów będących pozostałością po przetwarzaniu (sortowaniu): niesegregowanych odpadów 
komunalnych, selektywnie zbieranych frakcji odpadów komunalnych oraz innych odpadów komunalnych np. 
wielkogabarytowych, pozbawione metali żelaznych i nieżelaznych oraz PCV. Komponent do produkcji paliwa 
alternatywnego jw. będzie przygotowywany przez Zamawiającego w postaci sprasowanej, wiązany drutem 
stalowym albo luzem - w przypadkach uzasadnionych technologicznie. Wymiary beli sprasowanych odpadów 
wynoszą ok: 80x120x80-120 cm. Średnia waga jednej beli odpadów wynosi ok. 400-500 kg.
Parametry jakościowe odpadów to:
- wartość opałowa pomiędzy 15 – 22J/g;
- zawartość wilgoci ok. 10-20%.
Podane wyniki zostały ustalone na podstawie jednej próby analitycznej przeprowadzonej przez jednostkę 
certyfikującą i mają charakter poglądowy. Założyć należy, że podane parametry jakościowe, co do danej partii 
mogą nieznacznie ulec zmianie. Szczegółowe wyniki badań komponentu do produkcji paliwa alternatywnego 
(RDF) zostały określone
w Sprawozdaniu, które będzie udostępnione Wykonawcy na jego pisemny wniosek. Zamawiający umożliwi 
Wykonawcy (na pisemny wniosek) pobór próbek przedmiotowych odpadów celem przeprowadzenia badań 
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własnych w zakresie parametrów jakościowych takich jak: ciepło spalania, wilgotność, zawartość chloru, siarki 
itp. Załadunek odpadów o kodzie 19 12 10 realizowany będzie przez Zamawiającego.
Odbiór komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) odbywał się będzie w dniach od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 600 do 1800, w ilościach uprzednio ustalonych (e-mailem) przez Zamawiającego z 
przedstawicielem Wykonawcy. Ważenie dostarczanych Wykonawcy komponentów RDF odbywało się będzie 
na zalegalizowanych wagach Zamawiającego i będzie potwierdzane kwitem wagowym oraz kartą przekazania 
odpadów wygenerowaną w systemie BDO. Dokumenty te stanowić będą wyłączną podstawę do określenia 
ilości odebranych komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) oraz wystawienia faktury VAT.
Dokumenty związane z przekazaniem odpadów będą wystawiane na zasadach wynikających z wymagań 
prawnych w tym zakresie.
Szacunkowa ilość komponentu, która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy 
wyniesie: 7 500,00 Mg.
Zamawiający zastrzega, że podana ilość jest wartością szacunkową, obrazującą możliwą wielkość zakresu 
przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy zakres praw i obowiązków Wykonawcy reguluje Projekt 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 wykaże, że posiada:
a) posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub recyklingu odpadów o 
kodzie 19 12 10 wydane na podstawie ustawy o odpadach
z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2022 r. , poz. 699) lub pozwolenie zintegrowane uwzględniające odzysk 
odpadów o kodzie 19 12 10 , wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973) w ilości przynajmniej równiej niniejszemu zamówieniu, przy czym 
instalacja
do odzysku lub recyklingu przedmiotowych odpadów musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 699);
b) jest zarejestrowany w Rejestrze BDO w zakresie przetwarzania i transportu odpadów o kodzie 19 12 10.
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III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada:
a) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę gwarancyjną o wartości co najmniej 200.000, 00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada:
a) 2 samochody o ładowności min. 24 Mg każdy, dostosowane do transportu odpadów, odpowiednio 
oznakowane oraz posiadające trwałe zabezpieczenia uniemożliwiające rozwiewanie lub wysypywanie się 
odpadów podczas transportu.

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: 07/10/2022
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: 04/01/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 07/10/2022
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
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
wrzesień 2023

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

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze
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VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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:
07/09/2022
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