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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:380237-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Żywiec: Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
2022/S 133-380237

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Oficjalna nazwa: BESKID ŻYWIEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Kabaty 2
Miejscowość: Żywiec
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 34-300
Państwo: Polska
E-mail: beskid@beskidzywiec.pl 
Tel.:  +48 338602271
Faks:  +48 338602270
Adresy internetowe:
Główny adres: www.beskidzywiec.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:
Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodach: 19 12 10, 20 03 07.
Numer referencyjny: ZS-140/2022

II.1.2) Główny kod CPV
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów:
Zadanie I: usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 10 w ilości ok. 2 000 Mg
Zadanie II: usługa odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe w ilości 
ok. 1 500 Mg.
2. Miejscem powstawania odpadów jest Zakład gospodarki odpadami BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. w Żywcu przy 
ul. Kabaty 2, natomiast miejscem zagospodarowania odpadów jest instalacja do zagospodarowania odpadów 
objętych przedmiotem zamówienia, którą dysponuje Wykonawca.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje także usługę transportu w/w odpadów do instalacji, którą dysponuje 
Wykonawca.
4.Transport będzie odbywał się pojazdem typu „ruchoma podłoga”, „firanka” lub zestaw kontenerowy o 
możliwości załadunku ok. 20- 24 Mg.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 163 500.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
ZADANIE 1 - usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 10.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225 Bielski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instalacja wykonawcy

II.2.4) Opis zamówienia:
ZADANIE I – usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 10.
1)Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i dalszego zagospodarowania materiału do produkcji paliwa 
alternatywnego o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne) w ilości ok. 2 000 Mg. Oferowany 
sposób zagospodarowania odpadu musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz 
procesami odzysku wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach 
(t.j. DZ.U.2021 poz. 779 z póżn. zm.).
2)Do produkcji materiału na paliwo alternatywne wykorzystywane są niesegregowane odpady komunalne (kod 
20 03 01) oraz zmieszane odpady opakowaniowe (kod 15 01 06) i odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych 
(kod 15 01 02). Skład odpadów stanowią przede wszystkim odpady z tworzyw sztucznych – m.in. PE, PP oraz 
odpady z papieru i tektury. Materiał do produkcji paliwa alternatywnego będzie w postaci sprasowanej, wiązany 
drutem stalowym. Wymiary beli sprasowanych odpadów wynoszą około: 80 x 100 x 150 cm. Średnia waga 
jednej beli odpadów wynosi ok. 350 kg. Parametry jakościowe odpadów to:
wartość opałowa > 13 000 J/g, zawartość siarki < 1 %.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Oferty zostały ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
A. Cena ofertowa brutto – waga 60
B. Termin płatności – waga 35
C. Czas reakcji - waga 5.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
ZADANIE II – usługa odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225 Bielski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instalacja wykonawcy

II.2.4) Opis zamówienia:
ZADANIE II – usługa odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe”.
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 20 03 07 – odpady 
wielkogabarytowe w ilości ok. 1 500 Mg. Odpady wielkogabarytowe – należy przez to rozumieć meble i inne 
odpady dużych rozmiarów (np. szafy, wersalki, szafki kuchenne, krzesła, fotele, materace, dywany, narty itp.) 
z wyposażenia gospodarstwa domowego. Oferowany sposób zagospodarowania odpadu musi być zgodny 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami przetwarzania wyszczególnionymi w 
załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. DZ.U.2021 poz. 779).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

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
Oferty zostały ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
A. Cena ofertowa brutto – waga 60
B. Termin płatności – waga 35
C. Czas reakcji - waga 5.

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
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IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 090-247863

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
Zamówienie nr: I

Część nr: 1

Nazwa:
ZADANIE 1 - usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 10.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
04/07/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: New Energy Cieszyn Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Przemysłowa 23
Miejscowość: Ogrodzona
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 43-426
Państwo: Polska
E-mail: biuro@nec-cieszyn.eu 
Tel.:  +48 519172839
Adres internetowy: www.nec-cieszyn.eu
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 900 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 896 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1

Część nr: 2

Nazwa:
ZADANIE II – usługa odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia
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V.2.1) Data zawarcia umowy:
07/07/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PreZero Recycling Południe Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Szybowa 44
Miejscowość: Knurów
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod pocztowy: 44-193
Państwo: Polska
E-mail: recycling.poludnie@prezero.com 
Tel.:  +48 322351183
Adres internetowy: https://prezero.com/pl/prezero-recycling-poludnie/
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 825 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 267 500.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
transport odpadów będzie powierzony podwykonawcy

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

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz 
dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 
Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. W postępowaniu odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w 
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 
wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1;
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści 
dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 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.
10. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
11. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w 
postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci 
elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.
12. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 
23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej 
wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
13. Szczegółowo środki ochrony prawnej zostały omówione w dziale IX ustawy PZP

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587701
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/07/2022
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