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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:476628-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Włodawa: Usługi gospodarki odpadami
2020/S 197-476628

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Zakład Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 365525530
Adres pocztowy: ul. Żołnierzy WiN 22
Miejscowość: Włodawa
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 22-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Chilczuk
E-mail: sekretariat@zzowlodawa.pl 
Tel.:  +82 5725430
Faks:  +82 5725430
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zzowlodawa.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.zzowlodawa.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://bip.zzowlodawa.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:
„Usługa dalszego zagospodarowania odpadów pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. 
z o.o. we Włodawie”
Numer referencyjny: ZZO.4.3.2020.ZP

II.1.2) Główny kod CPV
90533000 Usługi gospodarki odpadami

09/10/2020 S197
https://ted.europa.eu/TED

1 / 10

mailto:sekretariat@zzowlodawa.pl
http://zzowlodawa.pl
http://bip.zzowlodawa.pl
http://bip.zzowlodawa.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/


Dz.U./S S197
09/10/2020
476628-2020-PL

2 / 10

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Sukcesywna usługa dalszego zagospodarowania odpadów pochodzących z ZZO MZC Sp. z o.o. we Włodawie 
z podziałem na 3 zadania:
— zad. 1: zagospodarowanie odpadów o kodzie 191212 inne odpady (w tym zmieszane substancje i 
przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 191211) – frakcja nadsitowa, tj. odpady 
pochodzące z selektywnej zbiórki (200139; 150106; 150102; 200199). Odpady frakcji nadsitowej 191212 w 
ilości do 1 500 Mg,
— zad. 2: zagospodarowanie odpadów o kodzie 191212 inne odpady (w tym zmieszane substancje i 
przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w191211) – frakcja nadsitowa, tj. odpady o 
kodzie 200301 poddane mechanicznemu przesiewaniu i ręcznemu sortowaniu zmieszanych odpadów komu. 
Odpady frakcji nadsitowej 191212 w ilości do 500 Mg,
— zad. 3: zagospodarowanie odpadów o kodzie 200307 (odpady wielkogabarytowe) w ilości do 500 Mg.
Szczegółowy opis przedmiotu zam. określony został w SIWZ. Link do SIWZ: http://bip.zzowlodawa.pl/userfiles/
SIWZ_na_zagospodarowanie_odpadow_w2021_roku.pdf

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
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 3

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zagospodarowanie odpadów o kodzie 191212 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty z 
mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 191211) – frakcja nadsitowa
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90533000 Usługi gospodarki odpadami

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o., ul. Komunalna 22, 22-200 Włodawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie 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) – frakcja nadsitowa, 
tj. odpady pochodzące z selektywnej zbiórki (20 01 39; 15 01 06; 15 01 02; 20 01 99) poddane ręcznemu 
sortowaniu odpadów komunalnych. Odpady frakcji nadsitowej 19 12 12. Wykonawca zobowiązany będzie do 
potwierdzenia odzysku odebranych odpadów oraz przekazania pisemnej informacji o prowadzonym procesie 
odzysku z odebranych odpadów od Zamawiającego w ilości nie większej niż 1 500 Mg w ciągu okresu trwania 
umowy, z możliwością niewykorzystania tej ilości przez Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SIWZ. Link do SIWZ: http://bip.zzowlodawa.pl/
userfiles/SIWZ_na_zagospodarowanie_odpadow_w2021_roku.pdf

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena oferowana brutto za zagospodarowanie 1 Mg odpadów / Waga: 80
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Kryterium kosztu - Nazwa: Odległość od załadunku i rozładunku w obie strony / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagania dotyczące wadium (szczegółowo opisano w pkt IX SIWZ). Zamawiający zgodnie z art. 45 ust. 5 
ustawy Pzp wymaga wniesienia wadium dla zadania nr 1 w wysokości 9 000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy 
złotych 00/100).
Link do SIWZ: http://bip.zzowlodawa.pl/userfiles/SIWZ_na_zagospodarowanie_odpadow_w2021_roku.pdf

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zagospodarowanie odpadów o kodzie 191212 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty z 
mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 191211) – frakcja nadsitowa, tj. odpady o kodzie 200301
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90533000 Usługi gospodarki odpadami

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o., ul. Komunalna 22, 22-200 Włodawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie 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) – 
frakcja nadsitowa, tj. odpady o kodzie 20 03 01 poddane mechanicznemu przesiewaniu i ręcznemu sortowaniu 
zmieszanych odpadów komunalnych. Odpady frakcji nadsitowej 19 12 12. Wykonawca zobowiązany będzie 
do potwierdzenia odzysku odebranych odpadów oraz przekazania pisemnej informacji o prowadzonym 
procesie odzysku z odebranych odpadów od Zamawiającego w ilości nie większej niż 500 Mg w ciągu 
okresu trwania umowy, z możliwością niewykorzystania tej ilości przez Zamawiającego. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SIWZ. Link do SIWZ: http://bip.zzowlodawa.pl/userfiles/
SIWZ_na_zagospodarowanie_odpadow_w2021_roku.pdf

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena oferowana brutto za zagospodarowanie 1 Mg odpadów – znaczenie / Waga: 
80
Kryterium kosztu - Nazwa: Odległość od załadunku i rozładunku w obie strony / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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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

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagania dotyczące wadium (szczegółowo opisano w pkt IX SIWZ). Zamawiający zgodnie z art. 45 ust. 5 
ustawy Pzp wymaga wniesienia wadium dla zadania nr 2 w wysokości 3 200,00 PLN (słownie: trzy tysiące 
dwieście złotych 00/100).
Link do SIWZ: http://bip.zzowlodawa.pl/userfiles/SIWZ_na_zagospodarowanie_odpadow_w2021_roku.pdf

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 07 (odpady wielkogabarytowe)
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90533000 Usługi gospodarki odpadami

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o., ul. Komunalna 22, 22-200 Włodawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 07 (odpady wielkogabarytowe), 
które będą poddane przez Zamawiającego wstępnemu rozdrabnianiu na rozdrabniaczu dwuwałowym z 
belką i elektromagnesem – w ilości do 500 Mg. Wykonawca zobowiązany będzie do potwierdzenia odzysku 
odebranych odpadów oraz przekazania pisemnej informacji o prowadzonym procesie odzysku z odebranych 
odpadów od Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SIWZ. Link do SIWZ: http://bip.zzowlodawa.pl/
userfiles/SIWZ_na_zagospodarowanie_odpadow_w2021_roku.pdf

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena oferowana brutto za zagospodarowanie 1 Mg odpadów – znaczenie / Waga: 
80
Kryterium kosztu - Nazwa: Odległość od załadunku i rozładunku w obie strony / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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
Wymagania dotyczące wadium (szczegółowo opisano w pkt IX SIWZ). Zamawiający zgodnie z art. 45 ust. 5 
ustawy Pzp wymaga wniesienia wadium dla zadania nr 2 w wysokości 3 600,00 PLN (słownie: trzy tysiące 
sześćset złotych 00/100).
Link do SIWZ: http://bip.zzowlodawa.pl/userfiles/SIWZ_na_zagospodarowanie_odpadow_w2021_roku.pdf

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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają minimalne warunki udziału w 
postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. 
Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że posiadają uprawnienia w 
zakresie przetwarzania odpadów o kodach: 19 12 12, 20 03 01, 20 03 07 (zgodnie z zadaniem, na które 
Wykonawca złoży ofertę), w procesie odzysku i/lub recyklingu, o których mowa w pkt V.1.2 ppkt 1 SIWZ.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
zgodnie z pkt VII.5, ppkt 1 lit. a–b i ppkt 2 SIWZ z wyłączeniem lit. g, do złożenia aktualnych na dzień złożenia 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt V.1.2 ppkt 1 SIWZ, tj.:
1) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał następujących 
dokumentów:
a) zezwolenie na przetwarzanie odpadów o kodach: 19 12 12, 20 03 01, 20 03 07 (zgodnie z zadaniem, na 
które Wykonawca złożył ofertę), wydane na podstawie ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach w procesie 
odzysku i/lub recyklingu;
b) pozwolenie – decyzja na odzysk odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
2) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający 
będzie żądał następujących dokumentów:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub 
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym 
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 
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lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności;
f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne;
h) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w 
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 716).
Link do SIWZ: http://bip.zzowlodawa.pl/userfiles/SIWZ_na_zagospodarowanie_odpadow_w2021_roku.pdf

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają minimalne warunki udziału w 
postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, o których mowa w pkt V.1.2 ppkt 2 SIWZ.
Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali albo w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
realizują przynajmniej jedną usługę polegającą na przyjęciu do przetwarzania odpadów o kodach: 19 12 12, 20 
03 01, 20 03 07 (zgodnie z zadaniem, na które Wykonawca złoży ofertę), w ilości nie mniejszej niż:
— dla zadania nr 1: 1 000 Mg/rok w sposób ciągły,
— dla zadania nr 2: 300 Mg/rok w sposób ciągły,
— dla zadania nr 3: 300 Mg/rok w sposób ciągły.
Wzór oświadczenia potwierdzającego wykonanie usług polegających na przyjęciu do przetwarzania odpadów 
stanowi załącznik nr 3 do części I SIWZ;
b) dysponują instalacją do zagospodarowania odpadów objętych przedmiotem zamówienia w procesie ich 
odzysku lub recyklingu, zgodnie z załącznikiem nr 4 do części I SIWZ.
2. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, Wykonawca musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Uwaga! Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów winno 
posiadać stosowną treść, z której będzie wynikało, że podmiot ten zobowiązał się do udostępnienia określonych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dla swej skuteczności musi zostać 
złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. 
Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu przez podmiot trzeci.
3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe 
pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie 
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zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp i 
w pkt VI.1 ppkt 1–4 SIWZ.
4. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych 
podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia 
gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek posiadania 
zdolności technicznej lub zawodowej może być spełniony łącznie. Wykonawcy muszą mieć na uwadze 
treść wyroku TSUE nr C-387/14 z dnia 4 maja 2017 r., zgodnie z którym: „Artykuł 51 dyrektywy 2004/18/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień 
publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi w związku z art. 2 tej dyrektywy należy interpretować w 
ten sposób, że stoi on na przeszkodzie temu, by po upływie terminu zgłoszeń do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca przekazał instytucji zamawiającej, w celu wykazania, że 
spełnia on warunki uczestnictwa w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, dokumenty, 
których nie zawierała jego pierwotna oferta, takie jak umowa zamówienia zrealizowanego przez podmiot 
trzeci oraz jego zobowiązanie do oddania do dyspozycji tego Wykonawcy zdolności i środków niezbędnych do 
realizacji rozpatrywanego zamówienia”.
Link do SIWZ: http://bip.zzowlodawa.pl/userfiles/SIWZ_na_zagospodarowanie_odpadow_w2021_roku.pdf

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie ze 
wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do części II SIWZ.
Link do SIWZ: http://bip.zzowlodawa.pl/userfiles/SIWZ_na_zagospodarowanie_odpadow_w2021_roku.pdf

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: 17/11/2020
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:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 17/11/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
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Biuro Zamawiającego, ul. Żołnierzy WiN 22, 22-200 Włodawa, II piętro.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa. Otwarcie ofert nastąpi tylko i wyłącznie przy użyciu transmisji on-
line: https://www.youtube.com/watch?v=XU0bg_SIHco&feature=youtu.be
Szczegółowe informacje zostały zawarte w pkt XII SIWZ „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”. Link do 
SIWZ: http://bip.zzowlodawa.pl/userfiles/SIWZ_na_zagospodarowanie_odpadow_w2021_roku.pdf

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia został szczegółowo opisany w pkt VII SIWZ.
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami zostały szczegółowo opisane w pkt 
VIII SIWZ.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty elektronicznej:
sekretariat@zzowlodawa.pl 
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w 
szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 
miniPortal (formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 
Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania).
4. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej:
sekretariat@zzowlodawa.pl 
Osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest: w zakresie procedury 
postępowania i przedmiotu zamówienia – Krzysztof Chilczuk, w dni robocze (od poniedziałku do piątku z 
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 7.00–15.00.
5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Opis sposobu przygotowanie oferty został szczegółowo opisany w pkt XI SIWZ.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert został szczegółowo opisany w pkt XII SIWZ.
1. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane 
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
2. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
3. Zarząd Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o., wykonując zadania organów administracji 
publicznej przypisane ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych, dla zapobiegania oraz zwalczania zakażenia lub choroby zakaźnej wywołanej wirusem 
SARS-CoV-2, informuje, że na podstawie art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, otwarcie ofert w ww. 
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postępowaniu przetargowym nastąpi tylko i wyłącznie przy użyciu transmisji on-line: https://www.youtube.com/
watch?v=XU0bg_SIHco&feature=youtu.be
4. Informujemy, że zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 16 marca 2020 r. 
(dostępnym pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/otwarcie-ofert-w-sytuacji-zagrozenia-
epidemicznego): ... brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z 
jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji – nie będzie stanowić 
naruszenia przepisów ustawy Pzp.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje informację z 
otwarcia ofert.
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego zostały szczegółowo opisane w pkt XV SIWZ.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały szczegółowo opisane w pkt XVI 
SIWZ.
Link do SIWZ: http://bip.zzowlodawa.pl/userfiles/SIWZ_na_zagospodarowanie_odpadow_w2021_roku.pdf

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
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:
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na 
podstawie ustawy.
2. Odwołanie przysługuje, zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyłącznie wobec 
czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
2) określenia warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego;
5) opisu przedmiotu zamówienia;
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca 
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, 
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania 
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, 
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 
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przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.
6. Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 2 Pzp odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o 
czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony 
w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Zgodnie z art. 182 ust. 2 pkt 2 Pzp odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie 
jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
8. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy 
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę 
jego wniesienia.
9. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie 
wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych 
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
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:
06/10/2020
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