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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:558804-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Kędzierzyn-Koźle: Usługi związane z odpadami
2020/S 227-558804

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Czysty Region Spółka z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-20-89-669
Adres pocztowy: ul. Naftowa 7
Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 47-230
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Czysty Region Spółka z o.o., ul. Naftowa 7, 47-230 Kędzierzyn-Koźle
E-mail: biuro@czysty-region.pl 
Tel.:  +48 774886850
Faks:  +48 774886047
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.czysty-region.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gospodarka odpadami

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

II.1.1) Nazwa:
Zagospodarowanie i odbiór odpadów o kodzie 191212 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i 
przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 w ilości ok. 3 000 Mg
Numer referencyjny: CR.271.13.2020

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 odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12, tj. inne odpady (w tym zmieszane 
substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzących z 
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Czysty Region Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie począwszy od 
miesiąca dnia 1 października 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 r. po ok. 1 500 Mg miesięcznie aż do ilości 
sumarycznej 3 000 Mg.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 944 000.00 EUR

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000 Usługi transportu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Czysty Region Spółka z o.o., ul. Naftowa 7, 47-230 Kędzierzyn-Koźle, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12, tj. inne odpady (w tym zmieszane 
substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzących z 
Czysty Region Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie począwszy od 
miesiąca dnia 1 października 2020 roku do dnia 31 grudzień 2020 r. po ok. 1 500 Mg miesięcznie aż do ilości 
sumarycznej 3 000 Mg.
1. Odpady objęte niniejszym zamówieniem należy przetransportować, a następnie zagospodarować w 
instalacjach, które posiadają decyzje zezwalające na przetwarzanie tych odpadów w procesie odzysku na 
minimalnym poziomie 70 % (oferta z poziomem odzysku poniżej 70 % zostanie odrzucona na podstawie art. 89 
ust. 1 pkt 2 – jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), w sposób zgodny z 
obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz procesami odzysku wyszczególnionymi załączniku nr 1 
do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21) Wykonawca usługi powinien poddać 
odebrane odpady procesom produkcji paliwa 19 12 10 (powinien posiadać stosowne decyzje) lub innemu 
procesowi przetwarzania (np. odzysk materiałowy) co potwierdzi oświadczeniem (druk 21).
2. Zamawiający oczekuje, aby proces odzysku odbywał się w kierunku produkcji paliwa alternatywnego, jeżeli 
powstaną pozostałości to oczekuje aby ich zagospodarowanie polegało na unieszkodliwianiu.
3. Odbiór odpadów następować będzie transportem zorganizowanym przez Wykonawcę i na jego koszt, także 
w zakresie kosztów przewozu, ubezpieczenia na czas transportu i rozładunku.
4. Dzienne możliwości załadunku wynoszą około 200 Mg. Są to ilości szacunkowe, służące pomocniczo do 
przygotowania oferty, przy czym 3 000 Mg to maksymalna ilość do odbioru i odzysku, której Zamawiający nie 
musi zrealizować w pełnym wymiarze. Odbiór odpadów wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego, 
miesięczna ilość odpadów wyniesie ok. 1 500 Mg. Odpady o kodzie 19 12 12 stanowią materiał po sortowniczy 
(balast) pochodzący z mechanicznej obróbki odpadów na sortowni – po przetworzeniu zmieszanych odpadów 
komunalnych o kodzie 20 03 01 jako tzw. frakcja nad sitowa i doczyszczaniu odpadów selektywnie zbieranych.
5. Odpady wytworzone w mechanicznym procesie są magazynowane wspólnie jako materiał wymieszany, 

luzem i w takiej formie będą załadowywane na podstawione środki transportu. Średnia waga 1 m3 odpadów 
o kodzie 19 12 12 objętych zamówieniem wynosi około 0,30–0,45 Mg. Jest to wartość orientacyjna służąca 
Wykonawcy do skalkulowania kosztów, natomiast nie stanowi podstaw do jakichkolwiek roszczeń z tytułu 
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nakładu pracy lub kosztów potrzebnych dla wykonania umowy. Wykonawca może pobrać na własny koszt 
próbki wytworzonego materiału w celu przebadania i określenia składu morfologicznego.
6. Usługę należy zrealizować w systemie sukcesywnego odbioru odpadów, za pomocą środków transportowych 
Wykonawcy w dni robocze w godzinach 7.00–21.00. Miejsce odbioru odpadów to teren Czysty Region Sp. z 
o.o. w Kędzierzynie-Koźlu ul. Naftowa 7.
7. Załadunek będzie odbywał się sprzętem Zamawiającego, umożliwiającym sprawne wypełnienie środków 
transportu Wykonawcy, np. kontenerów, naczep, naczep z ruchoma podłogą itp.
8. Ważenie odbieranych przez Wykonawcę odpadów odbywać się będzie na zalegalizowanej wadze, 
znajdującej się na terenie Czysty Region Sp. z o.o. Waga wyznaczona przez Zamawiającego posiada 
dokładność ważenia do +/- 10 kg. Ważenie potwierdzane będzie każdorazowo kwitem wagowym. Dokumenty 
te będą stanowić wyłączna podstawę do określenia ilości odebranych odpadów pomiędzy Zamawiającym, 
a Wykonawcą. Wykonawca po zakończeniu każdego miesiąca będzie potwierdzał ilość odebranych 
odpadów na wystawionej przez Zamawiającego zbiorczej karcie przekazania odpadów. Zamawiający będzie 
wystawiał zbiorcze karty przekazania odpadów odebranych w danym miesiącu na podstawie bilansu ważeń 
pochodzącego z programu komputerowego obsługującego system wag.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Poziom odzysku w tym recyklingu odpadów R [%] / Waga: 10
Cena - Waga: 90

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

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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 164-398940

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Zagospodarowanie i odbiór odpadów o kodzie 191212 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i 
przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 w ilości ok. 3 000 Mg

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
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V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Chemeko-System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów
Krajowy numer identyfikacyjny: 897-16-12-750
Adres pocztowy: ul. Jerzmanowskiego 6A
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 54-519
Państwo: Polska
E-mail: handlowy@chemekosystem.pl 
Adres internetowy: https://www.chemekosystem.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 674 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 944 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 4587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 4587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/11/2020
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