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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Rolnicza 244
Miejscowość: Łomianki
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-092
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Burgs
E-mail: przetargi@zwik-lomianki.pl 
Tel.:  +48 227513504
Faks:  +48 227517035
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zwik-lomianki.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://zwik-lomianki.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/portal
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
Inna działalność: działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

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

II.1.1) Nazwa:
PRZYJĘCIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH O KODZIE 20 02 01
Numer referencyjny: ZWIK/ZP/PN-U/46/11/2020

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

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 02 01 - odpady 
ulegające biodegradacji pochodzących od mieszkańców gminy Łomianki.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
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II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Łomianki.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmie odpady komunalne o kodzie 20 02 01 w ilości około 4 100 Mg rocznie (przez 
cały okres realizacji zamówienia) w workach foliowych.
Zagospodarowanie odpadów komunalnych (objętych przedmiotem zamówienia) ulegających biodegradacji 
powinno odbywać się w sposób zapewniający ograniczenie składowania tych odpadów zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji z dnia 15 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412).
Odpady dostarczane będą transportem Zamawiającego w terminie od poniedziałku do piątku.
Przyjmowane odpady muszą być każdorazowo ważone na wadze posiadającej aktualny dokument legalizacji. 
Ważenie musi być potwierdzone wystawieniem kwitu wagowego.
Przyjęcie i zagospodarowanie odpadów potwierdzone zostanie Kartą Przekazania Odpadów wystawioną 
zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 poz. 21 z 
pózn. zm.) oraz ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1579).
Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych raportów zawierających 
informację o ilości odebranych odpadów.
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 
przetwarzania odpadów (z wyszczególnieniem odpadów o kodzie 20 02 01) oraz w przypadku uaktualniania 
ww. zezwolenia zobowiązuje się do przekładania informacji dotyczących etapów postępowania.
Wykonawca poinformuje Zamawiającego o wszelkich awariach instalacji, przestojach w przyjmowaniu odpadów, 
zmianach w funkcjonowaniu instalacji wynikających z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, ograniczeniach 
wynikających z decyzji organów nadzorczych w terminie do 48 godzin od momentu zaistniałych zdarzeń, 
ograniczeń, przestojów. Brak informacji o zaistniałych zmianach w funkcjonowaniu instalacji skutkować będzie 
naliczeniem kar umownych.
Zamawiający zastrzega iż miejsce zagospodarowania (składowania) odpadów objętych przedmiotem 
zamówienia nie może znajdować się dalej niż do 50 km od Łomianek.

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: 04/01/2021
Koniec: 31/12/2021
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
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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:
aktualna decyzja właściwego organu zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania 
odpadów (z wyszczególnieniem odpadów o kodzie 20 02 01).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
dokument/dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, 
co najmniej dwie usługi , której przedmiotem było przyjęcie i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 02 01 w 
ilości nie mniejszej niż 1000 Mg (ton) w ciągu roku.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
zgodnie z zapisami SIWZ.

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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/12/2020
Czas lokalny: 11:00

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.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 11/12/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
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Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Łomiankach, przy
ul. Rolniczej 244 w pokoju na piętrze – Sekretariat.

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:
listopad 2021 rok.

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: PREZES KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ
Adres pocztowy: UL. POSTĘPU 17 A
Miejscowość: WARSZAWA
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z zapisami SIWZ oraz ustawą Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: PREZES KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ
Adres pocztowy: UL. POSTĘPU 17 A
Miejscowość: WARSZAWA
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/11/2020
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