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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:380484-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Płock: Usługi związane z odpadami
2021/S 143-380484

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością
Krajowy numer identyfikacyjny: ZP.7/2021
Adres pocztowy: ul. Przemysłowa 17
Miejscowość: Płock
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 09-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Kajkowska
E-mail: a.kajkowska@pgoplock.pl 
Tel.:  +48 24/367/53/55
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgoplock.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.pgoplock.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/
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: 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:
Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 04 – tworzywa 
sztuczne i guma, wytworzone z z odpadów selektywnie zbieranych pochodzące
Numer referencyjny: ZP.7/2021
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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 Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o 
kodzie 19 12 04 – tworzywa sztuczne i guma, wytworzone z odpadów selektywnie zbieranych pochodzące z 
Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.
Masa odpadów, jaka będzie do odebrania z Zakładu w Kobiernikach to 2 000 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
90512000 Usługi transportu odpadów
90514000 Usługi recyklingu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład w Kobietnikach k. Płocka

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o 
kodzie 19 12 04 – tworzywa sztuczne i guma, wytworzone z odpadów selektywnie zbieranych pochodzące z 
Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.
Masa odpadów, jaka będzie do odebrania z Zakładu w Kobiernikach to 2 000 Mg.

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: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp polegających na powtórzeniu 
podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. To jest w ilości do 500 Mg. Zamówienie 
to zostanie udzielane w odrębnym postępowaniu (tryb zamówienia z wolnej ręki).

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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Pełna nazwa zadania brzmi: Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o 
kodzie 19 12 04 – tworzywa sztuczne i guma, wytworzone z odpadów selektywnie zbieranych pochodzące z 
Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.

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:
1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu 
Zamówienia – załącznik nr 1 sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w 
rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r.
Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych 
dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu 
elektronicznego.
Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełnienia JEDZ, znajdują się także w 
wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych, dostępnych na stronie Urzędu, w Repozytorium Wiedzy, w 
zakładce jednolity europejski dokument zamówienia.
2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego 
zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
3. Zamawiający stawia warunek udziału dotyczący: uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający wymaga aby wykonawca:
a) posiadał zezwolenie na przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 04 tworzywa sztuczne i guma, wydanych 
przez odpowiednie organy, zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów lub 
łączne zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydane zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach.
b) posiadał wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i 
gospodarujących odpadami (BDO) prowadzonym przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 
1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 992 z późn.zm.) w zakresie transportu 
odpadów o kodzie 19 12 04.
4. Zamawiający nie będzie żądał podmiotowych środków dowodowych dotyczących warunku udziału.
5.Zamawiający na podstawie art. 108 ust.1 ustawy Pzp wykluczy z postępowania wykonawcę oraz na 
podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7–10 ustawy Pzp.
6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, 
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych.
7. Na wezwanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, wystawionej 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 
r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia 
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o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 
przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej,
3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Cd w sekcji III.1.2)

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.
Cd. z sekcji III.1.1)
4) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 
1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa 
w art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6 i art. 109 ust. 1 pkt 5, 7–10 ustawy.
8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów o których mowa pkt 7:
1) ppkt 1) – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku 
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce za-mieszkania, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4.
2) ppkt 3) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego 
aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza 
nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
9.Dokumenty o których mowa w pkt 8 ppkt 1) powinny być wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej 
złożeniem. Dokumenty o których mowa w pkt 8 ppkt 2) powinny być wy-stawionej nie wcześniej niż 3 miesięcy 
przed jej złożeniem.
10. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, 
o których mowa w pkt 8, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa 
pkt 8 ppkt 1, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio 
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, 
złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis pkt 9 stosuje 
się.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wg wzoru, który stanowi załącznik do 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)
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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: 27/08/2021
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
Oferta musi zachować ważność do: 25/10/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 27/08/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Za pośrednictwem Platformy – ePUAP i udostępnionej również na miniPortalu

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty 
przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. Ofertę 
składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej
2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych 
kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie 
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korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 
publicznej (ePUAP).
3) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, 
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
4) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na 
ePUAP.
Sposób komunikowania się zamawiającego z wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa 
się przy użyciu ePUAPu lub poczty elektronicznej a.kajkowska@pgoplock.pl  umożliwiającej identyfikację 
podmiotów przekazujących te dokumenty elektroniczne oraz ustalenie dokładnego czasu i daty ich odbioru.
2) Dokumenty elektroniczne, składane są przez wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” 
jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą 
poczty elektronicznej.
Forma dokumentów zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych 
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
Wykonawca przystępując do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 20 000,00 PLN 
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) do upływu terminu składania ofert.
Inne dokumenty dołączane do oferty:
1)Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika 
bezpośrednio z załączonych dokumentów.
2) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi.
3) Oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 
117 ust. 4 ustawy, składa każdy z wykonawców.
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy, potwierdzający, że 
Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeżeli dotyczy).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
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:
22/07/2021
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