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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:462614-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Toruń: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
2018/S 203-462614
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Okólna 37
Toruń
87-100
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Rydygier-Tomicka
Tel.: +48 261433694
E-mail: 12wog@wp.mil.pl
Faks: +48 261433660
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.12wog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: www.12wog.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.12wog.pl
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
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Wywóz nieczystości stałych i ciekłych

II.1.2)

Główny kod CPV
90000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

20/10/2018
S203
https://ted.europa.eu/
TED

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

1/8

Dz.U./S S203
20/10/2018
462614-2018-PL

II.1.4)

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

2/8

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1.1. świadczenie usługi polegającej na wywozie nieczystości stałych z n/w kompleksów wojskowych:
3

3

1.1.1. w Toruniu, w ilości ok. 16345,456 m /rok, w tym: niesegregowanych w ilości ok. 10548,351 m /rok,
3

segregowanych w ilości ok. 5797,105 m /rok.
3

3

1.1.2. w Inowrocławiu, w ilości ok. 5500,726 m /rok, w tym: niesegregowanych w ilości ok. 3709,799 m /rok,
3

segregowanych w ilości ok. 1790,927 m /rok.
3

3

3

3

1.1.3. w Ciechocinku, w ilości ok. 22,562 m /rok, w tym: niesegregowanych w ilości ok. 12,480 m /rok,
3

segregowanych w ilości ok. 10,082 m /rok.
1.1.4. we Włocławku, w ilości ok. 90,207 m /rok, w tym: niesegregowanych w ilości ok. 57,200 m /rok,
3

segregowanych w ilości ok. 33,007 m /rok.
1.2. świadczenie usługi polegającej na wywozie nieczystości ciekłych z n/w kompleksów wojskowych:
3

1.2.1. w Toruniu, w ilości ok. 3419,32 m /rok,
3

1.2.2. w Inowrocławiu, w ilości ok.5282 m /rok.
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:
3

Wywóz nieczystości stałych z kompleksów wojskowych w Toruniu, w ilości ok. 16345,456 m /rok, w tym:
3

3

niesegregowanych w ilości ok. 10548,351 m /rok, segregowanych w ilości ok. 5797,105 m /rok.
Część nr: 1
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90000000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61

II.2.4)

Opis zamówienia:
3

Wywóz nieczystości stałych z kompleksów wojskowych w Toruniu, w ilości ok. 16345,456 m /rok, w tym:
3

3

niesegregowanych w ilości ok. 10548,351 m /rok, segregowanych w ilości ok. 5797,105 m /rok.
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: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
3

Wywóz nieczystości stałych z kompleksów wojskowych w Inowrocławiu, w ilości ok. 5500,726 m /rok, w tym:
3

3

niesegregowanych w ilości ok. 3709,799 m /rok, segregowanych w ilości ok. 1790,927 m /rok.
Część nr: 2
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90000000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61

II.2.4)

Opis zamówienia:
3

Wywóz nieczystości stałych z kompleksów wojskowych w Inowrocławiu, w ilości ok. 5500,726 m /rok, w tym:
3

3

niesegregowanych w ilości ok. 3709,799 m /rok, segregowanych w ilości ok. 1790,927 m /rok.
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: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2021
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
3

Wywóz nieczystości stałych z kompleksów wojskowych w Ciechocinku, w ilości ok. 22,562 m /rok, w tym:
3

3

niesegregowanych w ilości ok. 12,480 m /rok, segregowanych w ilości ok. 10,082 m /rok.
Część nr: 3
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
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90000000
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61

II.2.4)

Opis zamówienia:
3

Wywóz nieczystości stałych z kompleksów wojskowych w Ciechocinku, w ilości ok. 22,562 m /rok, w tym:
3

3

niesegregowanych w ilości ok. 12,480 m /rok, segregowanych w ilości ok. 10,082 m /rok.
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: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2021
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
3

Wywóz nieczystości stałych z kompleksów wojskowych we Włocławku, 90,207 m /rok, w tym:
3

3

niesegregowanych w ilości ok. 57,200 m /rok, segregowanych w ilości ok. 33,007 m /rok.
Część nr: 4
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90000000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61

II.2.4)

Opis zamówienia:
3

Wywóz nieczystości stałych z kompleksów wojskowych we Włocławku, 90,207 m /rok, w tym:
3

3

niesegregowanych w ilości ok. 57,200 m /rok, segregowanych w ilości ok. 33,007 m /rok.
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: 01/01/2019
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Koniec: 31/12/2021
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
3

Wywóz nieczystości ciekłych z kompleksów wojskowych w Toruniu, w ilości ok. 3419,32 m /rok.
Część nr: 5
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90000000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61

II.2.4)

Opis zamówienia:
3

Wywóz nieczystości ciekłych z kompleksów wojskowych w Toruniu, w ilości ok. 3419,32 m /rok.
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: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2021
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
3

Wywóz nieczystości ciekłych z kompleksów wojskowych w Inowrocławiu, w ilości ok. 5282 m /rok.
Część nr: 6
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II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90000000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61

II.2.4)

Opis zamówienia:
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3

Wywóz nieczystości ciekłych z kompleksów wojskowych w Inowrocławiu, w ilości ok. 5282 m /rok.
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: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2021
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:
4.1.1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
4.1.1.1. Dotyczy części nr 1-4
Posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości; na podstawie art. 9 b i c ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. nr 132, poz. 622, z póź. zm.).
4.1.1.2. Dotyczy części nr 5 - 6
Posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych na podstawie art. 6 ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz.U. nr 132, poz. 622, z póź. zm.) lub aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej
w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; na podstawie art. 9 b i c ustawy z dnia
13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. nr 132, poz. 622, z póź. zm.).

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
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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:
Zawarto w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
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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: 27/11/2018
Czas lokalny: 10:30

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 27/11/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy, 87-100 Toruń, ul. Okólna 37, POLSKA

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:
IV kwartał 2021
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Zamawiający przewiduje możliwość powtórzenia usług zgodnych z przedmiotem zamówienia na zasadach
określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
Zamawiający wykluczy Wykonawcę w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
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Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.
5 pkt. 1 ustawy Pzp tj.
W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z
2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015
r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Warszawa
Polska

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań
powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Jak pkt VI.4.1
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
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17/10/2018

20/10/2018
S203
https://ted.europa.eu/
TED

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

8/8

