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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:156501-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Radom: Usługi recyklingu odpadów
2017/S 081-156501

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

PPUH „Radkom” Sp. z o.o.
ul. Witosa 76
Radom
26-600
Polska
Tel.:  +48 483847606
E-mail: zaopatrzenie@radkom.com.pl 
Faks:  +48 483877607
Kod NUTS: PL128
Adresy internetowe:
Główny adres: www.radkom.com.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://radkom.com.pl/radkom/przetargi/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
PPUH Radkom Sp. z o.o.
ul. Witosa 94
Radom
26-600
Polska
Osoba do kontaktów: Milena Faryna
E-mail: m.faryna@radkom.com.pl 
Kod NUTS: PL128
Adresy internetowe:
Główny adres: http://radkom.com.pl/radkom/przetargi/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

mailto:zaopatrzenie@radkom.com.pl
www.radkom.com.pl
http://radkom.com.pl/radkom/przetargi/
mailto:m.faryna@radkom.com.pl
http://radkom.com.pl/radkom/przetargi/
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II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zagospodarowanie frakcji nadsitowej o kodzie 19 12 12 do produkcji RDF.
Numer referencyjny: 11/2017

II.1.2) Główny kod CPV
90514000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie w procesie odzysku lub recyklingu, frakcji nadsitowej (odpady
o kodzie 19 12 12) powstających w procesie odzysku odpadów na linii segregacji odpadów komunalnych w
Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu, w tym odbiór i transport przedmiotowych odpadów.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90513000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL128
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Radom, ul.Witosa 94.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotowe odpady o kodzie 19 12 12 powstają w wyniku sortowania dostarczanych do Zakładu
zmieszanych odpadów komunalnych oraz frakcji odpadów opakowaniowych zbieranych w sposób selektywny.
Odpad wyładowany zostaje w hali przyjęcia odpadów budynku sortowni, następnie podawany na linie
sortownicze. W kabinie nr 1 wybierane są ręcznie odpady gabarytowe folie, szkło, karton nieotwarte worki
oraz odpady niebezpieczne. Pozostała frakcja trafia do sit bębnowych w celu przeprowadzenia rozdziału
granulometrycznego. Sita te pozwalają na odseparowanie trzech frakcji odpadów: <80 mm, 80-200 mm, >200.
Frakcja <80 przekazywana jest do stabilizacji tlenowej w kompostowni tunelowej. Ze strumienia w sposób
automatyczny odseparowane są metale żelazne i nieżelazne oraz następuje ręczne doczyszczenie w kabinie
sortowniczej (frakcji balastowej w postaci drobnego gruzu oraz odzysku szkła). Frakcja 80–200 mm, > 200
poddawana jest sortowaniu ręcznemu celem wybrania surowców, a pozostałość stanowi balast. W procesie
sortowania z odpadów wydobywane są surowce wtórne takie jak metale żelazne i nieżelazne, makulatura,
szkło, niektóre tworzywa sztuczne oraz odpady balastowe i organiczne. Pozostały strumień stanowi frakcję
energetyczną, nadsitową.
Frakcja nadsitowa będzie przygotowywana przez Zamawiającego do odbioru luzem.
Przewidywana ilość komponentów do produkcji RDF, do przekazania do zagospodarowania w okresie 12
miesięcy, będzie wynosiła 24 000 Mg.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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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: nie

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:
A) decyzje na transport odpadów o kodzie 19 12 12.
b) decyzje na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub recyklingu odpadów o kodzie 19 12 12 lub
prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów o kodzie 19 12 12 oraz umowę zawartą z podmiotem
posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub recyklingu odpadów o kodzie 19
12 12 z terminem obowiązywania przez cały okres realizacji zamówienia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
A) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 300 000 PLN;
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia 500 000 PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykaz usług, w którym wykaże że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę
zagospodarowania odpadów z pozostałości po mechanicznym przetwarzaniu odpadów o wartości 1 000 000
PLN brutto,
Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usług są:
— referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były
wykonywane, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych
dokumenty powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
— oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej.



Dz.U./S S81
26/04/2017
156501-2017-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 4 / 6

26/04/2017 S81
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4 / 6

Wykaz narzędzi, w którym wykaże że dysponuje następującym wyposażeniem w celu wykonania zamówienia
publicznego: instalacją, w której komponenty do produkcji RDF będą poddawane procesowi odzysku lub
recyklingu, o rocznej przepustowości min. 30 000 Mg.
wykaz osób, w którym wykaże ,że dysponuje następującym osobami skierowanymi przez wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za świadczenie usług: co najmniej 2 kierowcami,
posiadającymi uprawnienia do kierowania pojazdami przeznaczonymi do odbierania odpadów komunalnych.

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
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
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: 01/06/2017
Czas lokalny: 10:15

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: 30/07/2017

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 01/06/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
PPUH „RADKOM” Sp. z o.o., ul. Witosa 94, 26-600 Radom – sala konferencyjna.

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
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VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 50 000 PLN.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587701
Faks:  +48 224587700

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie Pzp.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
4. 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
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 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 Pzp
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. 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
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.5 i 19.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
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10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia
na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby
Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu
oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później
niż do czasu otwarcia rozprawy.
13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,
termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/04/2017

mailto:uzp@uzp.gov.pl
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