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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:146959-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Łódź: Usługi związane z odpadami
2018/S 066-146959

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Miasto Łódź – Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
Łódź
90-926
Polska
Osoba do kontaktów: Prowadzący postępowanie: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i
Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź; Magdalena Bednarek-Sicińska,
Magdalena Michalska
Tel.:  +48 426384888
E-mail: zamowienia@uml.lodz.pl 
Faks:  +48 426384877
Kod NUTS: PL711
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.uml.lodz.pl/
Adres profilu nabywcy: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
„Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów kuchennych
ulegających biodegradacji, pochodzących z terenu miasta Łodzi, w okresie od 1.7 do 31.12.2018 r.”
Numer referencyjny: DOA-ZP-III.271.23.2018

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:zamowienia@uml.lodz.pl
http://www.uml.lodz.pl/
http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/
http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/
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90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
oraz odpadów kuchennych ulegających biodegradacji, pochodzących z terenu miasta Łodzi, w okresie od 1.7
do 31.12.2018 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zagospodarowanie 10 500 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01
oraz 900 Mg odpadów kuchennych ulegających biodegradacji o kodzie 20 01 08, pochodzących z terenu (...)
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90514000
90510000
90533000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711

II.2.4) Opis zamówienia:
Część nr 1 zamówienia – zagospodarowanie 10 500 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych o kodzie 20 03 01 oraz 900 Mg odpadów kuchennych ulegających biodegradacji o kodzie 20 01
08, pochodzących z terenu miasta Łodzi, w okresie od 1.7. do 31.12.2018 r.
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
oraz odpadów kuchennych ulegających biodegradacji, pochodzących z terenu miasta Łodzi, w okresie od 1.7
do 31.12.2018 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Osiągnięcie wyższego poziomu recyklingu / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Uzyskanie mniejszej masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do
składowania, niż masa podana przez zamawiającego / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2018
Koniec: 31/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
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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
Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od 1.7 do 31.12.2018 r.
Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
(zgodnie z pkt 10 SIWZ Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium dla każdej części zamówienia –
w wysokości: 94 000,00 PLN (zgodnie z pkt. 9 SIWZ)).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zagospodarowanie 10 500 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01
oraz 900 Mg odpadów kuchennych ulegających biodegradacji o kodzie 20 01 08, pochodzących z terenu (...)
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90514000
90510000
90533000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711

II.2.4) Opis zamówienia:
Część nr 2 zamówienia – zagospodarowanie 10 500 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych o kodzie 20 03 01 oraz 900 Mg odpadów kuchennych ulegających biodegradacji o kodzie 20 01
08, pochodzących z terenu miasta Łodzi, w okresie od 1.7 do 31.12.2018 r.
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
oraz odpadów kuchennych ulegających biodegradacji, pochodzących z terenu miasta Łodzi, w okresie od 1.7
do 31.12.2018 r.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2018
Koniec: 31/12/2018
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
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od 1.7 do 31.12.2018 r.
Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
(zgodnie z pkt 10 SIWZ Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium dla każdej części zamówienia –
w wysokości: 94 000,00 PLN (zgodnie z pkt. 9 SIWZ)).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zagospodarowanie 10 500 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01
oraz 900 Mg odpadów kuchennych ulegających biodegradacji o kodzie 20 01 08, pochodzących z terenu (...)
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90514000
90510000
90533000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711

II.2.4) Opis zamówienia:
Część nr 3 zamówienia – zagospodarowanie 10 500 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych o kodzie 20 03 01 oraz 900 Mg odpadów kuchennych ulegających biodegradacji o kodzie 20 01
08, pochodzących z terenu miasta Łodzi, w okresie od 1.7 do 31.12.2018 r.
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
oraz odpadów kuchennych ulegających biodegradacji, pochodzących z terenu miasta Łodzi, w okresie od 1.7
do 31.12.2018 r.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2018
Koniec: 31/12/2018
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
Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od 1.7 do 31.12.2018 r.
Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
(zgodnie z pkt 10 SIWZ Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium dla każdej części zamówienia –
w wysokości: 94 000,00 PLN (zgodnie z pkt. 9 SIWZ)).
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zagospodarowanie 10 500 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01
oraz 900 Mg odpadów kuchennych ulegających biodegradacji o kodzie 20 01 08, pochodzących z terenu (...)
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90514000
90510000
90533000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711

II.2.4) Opis zamówienia:
Część nr 4 zamówienia – zagospodarowanie 10 500 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych o kodzie 20 03 01 oraz 900 Mg odpadów kuchennych ulegających biodegradacji o kodzie 20 01
08, pochodzących z terenu miasta Łodzi, w okresie od 1.7 do 31.12.2018 r.
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
oraz odpadów kuchennych ulegających biodegradacji, pochodzących z terenu miasta Łodzi, w okresie od 01
lipca do 31 grudnia 2018r.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2018
Koniec: 31/12/2018
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
Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od 1.7 do 31.12.2018 r.
Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
(zgodnie z pkt 10 SIWZ Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium dla każdej części zamówienia –
w wysokości: 94 000,00 PLN (zgodnie z pkt. 9 SIWZ)).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zagospodarowanie 10 500 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01
oraz 900 Mg odpadów kuchennych ulegających biodegradacji o kodzie 20 01 08, pochodzących z terenu (...)
Część nr: 5
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90514000
90510000
90533000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711

II.2.4) Opis zamówienia:
Część nr 5 zamówienia – zagospodarowanie 10 500 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych o kodzie 20 03 01 oraz 900 Mg odpadów kuchennych ulegających biodegradacji o kodzie 20 01
08, pochodzących z terenu miasta Łodzi, w okresie od 1.7 do 31.12.2018 r.
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
oraz odpadów kuchennych ulegających biodegradacji, pochodzących z terenu miasta Łodzi, w okresie od 1.7
do 31.12.2018 r.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2018
Koniec: 31/12/2018
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
Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od 1.7 do 31.12.2018 r.
Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
(zgodnie z pkt 10 SIWZ Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium dla każdej części zamówienia –
w wysokości: 94 000,00 PLN (zgodnie z pkt. 9 SIWZ)).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zagospodarowanie 10 500 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01
oraz 900 Mg odpadów kuchennych ulegających biodegradacji o kodzie 20 01 08, pochodzących z terenu (...)
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90514000
90510000
90533000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL711

II.2.4) Opis zamówienia:
Część nr 6 zamówienia – zagospodarowanie 10 500 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych o kodzie 20 03 01 oraz 900 Mg odpadów kuchennych ulegających biodegradacji o kodzie 20 01
08, pochodzących z terenu miasta Łodzi, w okresie od 1.7 do 31.12.2018 r.
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
oraz odpadów kuchennych ulegających biodegradacji, pochodzących z terenu miasta Łodzi, w okresie od 1.7
do 31.12.2018 r.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2018
Koniec: 31/12/2018
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
Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od 1.7 do 31.12.2018 r.
Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
(zgodnie z pkt 10 SIWZ Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium dla każdej części zamówienia - w
wysokości: 94 000,00 PLN (zgodnie z pkt. 9 SIWZ)).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zagospodarowanie 10 500 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01
oraz 900 Mg odpadów kuchennych ulegających biodegradacji o kodzie 20 01 08, pochodzących z terenu (...)
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90514000
90510000
90533000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711

II.2.4) Opis zamówienia:
Część nr 7 zamówienia – zagospodarowanie 10 500 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych o kodzie 20 03 01 oraz 900 Mg odpadów kuchennych ulegających biodegradacji o kodzie 20 01
08, pochodzących z terenu miasta Łodzi, w okresie od 1.7 do 31.12.2018 r.
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Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
oraz odpadów kuchennych ulegających biodegradacji, pochodzących z terenu miasta Łodzi, w okresie od 1.7
do 31.12.2018 r.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2018
Koniec: 31/12/2018
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
Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od 1.7 do 31.12.2018 r.
Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
(zgodnie z pkt 10 SIWZ Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium dla każdej części zamówienia –
w wysokości: 94 000,00 PLN (zgodnie z pkt. 9 SIWZ)).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zagospodarowanie 10 500 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01
oraz 900 Mg odpadów kuchennych ulegających biodegradacji o kodzie 20 01 08, pochodzących z terenu (...)
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90514000
90510000
90533000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711

II.2.4) Opis zamówienia:
Część nr 8 zamówienia – zagospodarowanie 10 500 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych o kodzie 20 03 01 oraz 900 Mg odpadów kuchennych ulegających biodegradacji o kodzie 20 01
08, pochodzących z terenu miasta Łodzi, w okresie od 1.7 do 31.12.2018 r.
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
oraz odpadów kuchennych ulegających biodegradacji, pochodzących z terenu miasta Łodzi, w okresie od 1.7
do 31.12.2018 r.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2018
Koniec: 31/12/2018
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
Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od 1.7 do 31.12.2018 r.
Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
(zgodnie z pkt 10 SIWZ Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium dla każdej części zamówienia –
w wysokości: 94 000,00 PLN (zgodnie z pkt. 9 SIWZ).

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:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca jest zobowiązany
wykazać w sposób szczególny.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca jest zobowiązany
wykazać w sposób szczególny.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca jest zobowiązany
wykazać w sposób szczególny.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca jest zobowiązany
wykazać w sposób szczególny.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca jest zobowiązany
wykazać w sposób szczególny.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
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III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 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: 15/05/2018
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

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 15/05/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Departament Obsługi i Administracji Urzędu
Miasta Łodzi przy ul. ks. Ignacego Skorupki 21– III piętro pok. 15.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
III kwartał 2018r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Przywołana numeracja jest zgodna z zapisami SIWZ:
6. Podstawy wykluczenia – zgodnie z SIWZ.
7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia
7.1 Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
7.2 Do oferty Wykonawca dołącza w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu:
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7.2.1 aktualny na dzień składania ofert dokument Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zwanym dalej
jednolity dokument JEDZ) wypełniony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ
7.2.1.1 Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału
W postępowaniu, w myśl art. 25a ust. 3 ustawy Pzp ma obowiązek przedstawić dla każdego z podmiotów,
których to dotyczy – odrębny jednolity dokument JEDZ.
7.2.1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców jednolity dokument JEDZ
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
7.2.2 Oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego
ofertę – jeśli dotyczy.
7.3 Wykonawca bez wezwania Zamawiającego zobowiązany jest, w terminie 3 dni od zamieszczenia na
stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór –
Załącznik nr 4 do SIWZ).
7.4 Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, zobowiązany jest
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub
dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:
7.4.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy,
Zamawiający żąda następujących dokumentów: zgodnie z SIWZ.
18.1 Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, składania ofert wariantowych, prawa opcji,
rozliczania w walutach obcych, aukcji elektronicznej, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, wprowadzenia
zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, ustanowienia
dynamicznego systemu zakupów.
18.2 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp dla
każdej z części zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług.
18.3 Zakres i warunki zmiany zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową zostały określone we
wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 5 do SIWZ.
11.16.5 Na potwierdzenie że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
Wykonawca winien posiadać:
Regionalną Instalację do Przetwarzania Odpadów Komunalnych, (zwaną dalej: RIPOK), wpisaną w „Planie
gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016 – 2020 z uwzględnieniem lat 2023 – 2028”,
zgodnie z uchwałą Nr XL/503/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20.6.2017 r. w sprawie wykonania
„Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016 – 2020 z uwzględnieniem lat 2023 –
2028”, dla II Regionu Gospodarki Odpadami. RIPOK winien posiadać moce przerobowe minimum 19500 Mg na
każdą część zamówienia na którą Wykonawca składana ofertę.
W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na dwie lub więcej części zamówienia, Wykonawca winien
posiadać RIPOK o mocach przerobowych odpowiadających sumie ilości Mg odpowiadających częściom
zamówienia (wielokrotność 19 500 Mg).
Wykonawca na potwierdzenie spełniania w/w warunku winien w pkt. 4.13 Załącznika nr 2 do SIWZ – Formularz
ofertowy wskazać RIPOK, nazwę, adres moce przerobowe.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
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02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Numeracja zgodna z SIWZ:
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
17.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
17.2 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 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
17.3 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na
stronie internetowej.
17.4 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 17.2 i 17.3 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.
17.5 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
17.6 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
17.7 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.
17.8 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu
okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w
terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

http://uzp.gov.pl
http://uzp.gov.pl
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Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. –
Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/04/2018

http://uzp.gov.pl

