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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:233153-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Żary: Usługi związane z odpadami
2022/S 086-233153

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Komunalne "PEKOM" S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 9280006912
Adres pocztowy: Św. Brata Alberta 8
Miejscowość: Żary
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Kod pocztowy: 68-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Wiśniewwska
E-mail: a.wisniewska@pekom.com.pl 
Tel.:  +48 684794600
Faks:  +48 684794602
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pekom.com.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.pekom.com.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
Inny rodzaj: Przedsiębiorstwo Komunalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
„Zagospodarowanie odpadów pochodzących z terenów obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne 
”PEKOM” S.A. w Żarach”
Numer referencyjny: JG/4/2022

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:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zagospodarowaniu określonych rodzajów 
odpadów pochodzących z terenów obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Pekom” S.A. oraz 
zbieranych w ramach PSZOK-ów w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Miejscem odniesienia i odległości transportu odpadów jest siedziba Zamawiającego – baza Przedsiębiorstwa 
Komunalnego „Pekom” S.A., ul. św. Brata Alberta 8, 68-200 Żary.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w rozdziale III SWZ.

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
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90533000 Usługi gospodarki odpadami

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zagospodarowaniu określonych rodzajów 
odpadów pochodzących z terenów obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Pekom” S.A. oraz 
zbieranych w ramach PSZOK-ów w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Miejscem odniesienia i odległości transportu odpadów jest siedziba Zamawiającego – baza Przedsiębiorstwa 
Komunalnego „Pekom” S.A., ul. św. Brata Alberta 8, 68-200 Żary.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w rozdziale III SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Koszt eksploatacji zamówienia związany z dojazdem do instalacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

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:
Udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 
września 2019 r.

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
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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:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca:
— posiada zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami 
komunalnymi będącymi przedmiotem zamówienia,
— posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i 
gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. 
Dz.U.2022 r., poz. 699 z późn. zm.), o ile obowiązek taki wynika z przepisów wskazanej ustawy.
W celu potwierdzenia przedmiotowego warunku wykonawca zobowiązany będzie na wezwanie Zamawiającego 
przedłożyć:
1) dokument potwierdzający posiadane zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie 
gospodarki odpadami komunalnymi będącymi przedmiotem zamówienia;
2) dokument potwierdzający dokonanie wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w 
opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.), o ile obowiązek taki wynika z przepisów wskazanej ustawy lub 
przepisów odrębnych.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Nie dotyczy
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Nie dotyczy

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Nie dotyczy
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Nie dotyczy

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji umowy i dopuszczalne zmiany umowy zostały określone w projekcie umowy – 
rozdział IV SWZ.

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: 30/05/2022
Czas lokalny: 09:00
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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: 27/08/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 30/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Przedsiębiorstwo Komunalne „Pekom” S.A., ul. św. Brata Alberta 8, 68-200 Żary Sekretariat
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane 
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
Podstawy wykluczenia zgodnie z pkt 4 SWZ - Rozdział I IDW.
Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 100 000,00 PLN (sto 
tysięcy złotych 00/100).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Szczegółowy opis procedury odwoławczej zawarty jest w dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/04/2022
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