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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:379211-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Łódź: Usługi związane z odpadami
2017/S 185-379211
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o.
ul. Tokarzewskiego 2
Łódź
91-842
Polska
Tel.: +42 6160414
E-mail: przetargi@mpolodz.pl
Faks: +42 6160751
Kod NUTS: PL711
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mpolodz.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.mpolodz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

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:
Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 191212 – balast luzem.
Numer referencyjny: ZP/29/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania poprzez proces przetwarzania – odzysku
odpadów wytworzonych w procesie sortowania zmieszanych odpadów komunalnych w podziale na części.
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:
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Ul. Zamiejskiej 1.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania poprzez proces przetwarzania – odzysku
odpadów wytworzonych w procesie sortowania zmieszanych odpadów komunalnych w ilości do
6 000 Mg w trakcie trwania umowy z możliwością zmniejszenia ilości do 50 %.

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
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6. (w wysokości
do 50 % wartości zamówienia podstawowego).

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

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Ul. Zamiejskiej 1.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania poprzez proces przetwarzania – odzysku
odpadów wytworzonych w procesie sortowania zmieszanych odpadów komunalnych w ilości do 24 000 Mg w
trakcie trwania umowy z możliwością zmniejszenia ilości do 50 %.

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
Okres w miesiącach: 11
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6. (w wysokości
do 50 % wartości zamówienia podstawowego).

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

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:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał:
a) Aktualne pozwolenie do prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów o kodzie 19 12 12 ( Inne
odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w
191211) w rozumieniu ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2017, poz.1987 t.j. z późn. zm.), własne
lub podwykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
b) Pozwolenie – decyzja na przetwarzanie – odzysk obejmujące pełną ilość przyjętych od Zamawiającego
odpadów o kodzie 19 12 12 ( Inne odpady ( w tym zmieszane substancje
i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11). Zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał:
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a) dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum:
dla części nr 1 – 200 000 PLN,
dla części nr 2 – 1 000 000 PLN.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił:
a) wykaz usług (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed
terminem złożenia ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, polegających na
wykonywaniu odbioru i zagospodarowania odpadów, w tym: wykonanie minimum 1 usługi zagospodarowania
odpadów w ilości co najmniej:
dla części 1 – 5000 Mg (jedna usługa)
dla części 2 – 15 000 Mg ( jedna usługa),
o kodzie 191212 (Inne odpady w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów
inne niż wymienione w 191211) wykonana w okresie ostatnich 3 lat przed terminem złożenia ofert a jeśli okres
działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów
na rzecz których dostawy lub usługi były wykonywane.
Przez sformułowanie usługa, Zamawiający rozumie zrealizowanie jednej usługi dla jednego Zamawiającego/
Zlecającego.
Na potwierdzenie należytego wykonania wykazanej minimum 1 usługi, o której mowa
w pkt. 6.2.2.3, należy załączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie usługi.

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:

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: 02/11/2017
Czas lokalny: 10:00

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:
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Polski
IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 01/01/2018

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 02/11/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Spółka z o.o., 91-842 Łódź, ul. Tokarzewskiego 2 w
sekretariacie Spółki.

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

VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowaw Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/09/2017
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