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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:550817-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Malbork: Usługi związane z odpadami
2020/S 224-550817

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Nogat Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Kałdowo Wieś
Miejscowość: Malbork
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 82-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Guzow
E-mail: a.guzow@nogat.malbork.pl 
Tel.:  +48 552722166
Faks:  +48 552722166
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nogat.malbork.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/389936
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/389936

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka prawa handlowego

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

II.1.1) Nazwa:
Usługa wywozu i zagospodarowania metodą odzysku R3 (kompostowanie) osadów ściekowych z oczyszczalni 
ścieków Przedsiębiorstwa „Nogat” Sp. z o.o. w Kałdowie Wsi gm. Malbork
Numer referencyjny: DS/3/2020

II.1.2) Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4) Krótki opis:
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wywozu i zagospodarowania osadów ściekowych z oczyszczalni 
ścieków Przedsiębiorstwa „Nogat” Sp. z o.o. w Kałdowie Wsi gm. Malbork metodą odzysku R3 (kompostowanie) 
od 1.3.2021 do 28.2.2023.
2. Ilość osadów do wywozu i kompostowania w tym okresie przewiduje się na poziomie ok. 15 500 Mg. Ilość 
osadów wywiezionych i zagospodarowanych wynikać będzie z rzeczywistej ilości wytworzonego osadu.
3. Szacunkowa miesięczna ilość osadów przewidziana do wywozu i kompostowania wynosi od 350 Mg do 800 
Mg.
4. Komunalne osady ściekowe to odpady o kodzie 19 08 05, które są wytwarzane na terenie oczyszczalni 
ścieków przez Przedsiębiorstwo „Nogat” Sp. z o.o. w Kałdowie Wsi gm. Malbork.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90513700 Usługi transportu osad�w
90513800 Usługi obróbki osadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański

II.2.4) Opis zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wywozu i zagospodarowania osadów ściekowych z oczyszczalni 
ścieków Przedsiębiorstwa „Nogat” Sp. z o.o. w Kałdowie Wsi gm. Malbork metodą odzysku R3 (kompostowanie) 
od 1.3.2021 do 28.2.2023.
2. Ilość osadów do wywozu i kompostowania w tym okresie przewiduje się na poziomie ok. 15 500 Mg. Ilość 
osadów wywiezionych i zagospodarowanych wynikać będzie z rzeczywistej ilości wytworzonego osadu.
3. Szacunkowa miesięczna ilość osadów przewidziana do wywozu i kompostowania wynosi od 350 Mg do 800 
Mg.
4. Komunalne osady ściekowe to odpady o kodzie 19 08 05, które są wytwarzane na terenie oczyszczalni 
ścieków przez Przedsiębiorstwo „Nogat” Sp. z o.o. w Kałdowie Wsi gm. Malbork.
5. Komunalne osady ściekowe wytwarzane są w wyniku prowadzonego procesu technologicznego. Osad 
wstępny i nadmierny poddany jest zagęszczeniu w zagęszczaczach, następnie odwadniany mechanicznie na 
wirówce dekantacyjnej do zawartości suchej masy od 18 % do 21 %. Osad nie podlega procesowi higienizacji.
6. W budynku stacji mechanicznego odwadniania osadu, komunalne osady ściekowe trafiają bezpośrednio z 
podajnika do kontenera, przystosowanego do przewozu osadu. Kontener o gabarytach umożliwiających wjazd 
do budynku stacji pod podajnik osadu dostarcza Wykonawca. Dobowe wytwarzanie osadu wynosi od 8 Mg do 
26 Mg. Odbiór odbywa się w sposób ciągły przez cały okres trwania usługi.
7. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia to:
7.1. Bieżący odbiór wytwarzanych w oczyszczalni osadów ściekowych za pomocą własnych pojazdów 
Wykonawcy z wykorzystaniem specjalistycznych kontenerów o gabarytach umożliwiających załadunek 
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osadu: długość maksymalna kontenera do 5,06 m, szerokość maksymalna kontenera do 2,35 m, wysokość 
maksymalna kontenera do 2,10 m.
7.2. Zapewnienie przez Wykonawcę minimum dwóch specjalistycznych kontenerów do przewozu osadu na 
potrzeby ciągłego odbioru osadu na terenie oczyszczalni ścieków.
7.3. Zapewnienie bezpiecznego i higienicznego transportu komunalnych osadów ściekowych do miejsca 
odzysku R3 (kompostowanie).
7.4. Zamawiający wymaga by Wykonawca poddawał osad zagospodarowaniu metodą odzysku R3 
(kompostowanie) przed wprowadzeniem do obrotu zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt 2 ustawy o odpadach.
Uwaga! Zamawiający posiada decyzję OS. 6220.1.2012.2 z dnia 3 kwietnia 2012 r. na wytwarzanie odpadów 
wydaną przez Starostę Malborskiego, w której zawarte są zapisy o sposobie zagospodarowania osadów i tylko 
ten sposób zatwierdzony niniejszą decyzją Zamawiający dopuszcza w przetargu.
7.5. Wykonawca ma obowiązek badania kompostu przez akredytowane laboratorium.
7.6. Wykonawca ma obowiązek przekazywać Zamawiającemu na bieżąco wyniki badań każdej partii 
wyprodukowanego kompostu z odebranych osadów z oczyszczalni, nie rzadziej jednak niż co 6 miesięcy, 
zgodnie z treścią załącznika 6 do umowy.
7.7. Odzysk osadów, przez co rozumie się wszelkie działania niestwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia 
ludzi lub dla środowiska, polegające na ich wykorzystaniu w całości powinien odbywać się przy zachowaniu 
warunków określonych ustawie o odpadach. Zamawiający zawęził dopuszczone ustawą metody stosowania 
komunalnych osadów ściekowych tylko do metody kompostowania (R3) wymagającej odpowiedniego 
zezwolenia administracyjnego.
7.8. Odzysk komunalnych osadów ściekowych winien odbywać się na terenie właściwym ze względu na miejsce 
prowadzenia działalności w zakresie odzysku (kompostowania) odpadów (zgodnie z posiadanym aktualnym 
zezwoleniem, wydanym przez właściwy organ administracyjny).
7.9. Komunalne osady ściekowe powinny być poddane odzyskowi na obszarze województwa pomorskiego, 
na którym zostały wytworzone, w instalacjach spełniających wymagania najlepszej dostępnej techniki lub 
technologii lub w miejscach najbliżej położonych miejsca ich wytworzenia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie w zakresie wykonanych usług / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2021
Koniec: 28/02/2023
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.2.13) 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
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III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Za Wykonawcę posiadającego uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający 
uzna takiego, który posiada:
2.1.1. aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku (kompostowania) komunalnych 
osadów ściekowych;
2.1.2. aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu komunalnych osadów 
ściekowych.
Wymóg przedłożenia zezwoleń, o których mowa powyżej, Zamawiający uzna za spełniony także w sytuacji, 
kiedy Wykonawca zamiennie przedłoży jedną z nw. decyzji administracyjnych uwzględniającą wszystkie 
wymagania w zakresie odzysku i transportu komunalnych osadów ściekowych:
— zezwolenie na odzysk odpadów z uwzględnieniem wymagań w zakresie transportu odpadów (zgodnie z art. 
41a ust. 1 ustawy o odpadach),
— pozwolenia na przetwarzanie odpadów (zgodnie z art. 41a ust. 1 ustawy o odpadach),
— pozwolenie zintegrowane (zgodnie z art. 202 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska);

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
1) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 700 000 PLN (siedemset tysięcy złotych 00/100).
2) W okresie ostatnich trzech lat obrotowych (za 2017 rok, 2018 rok i 2019 rok), a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie wykaże się przychodem w ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN (jeden milion złotych 00/100) w każdym roku 
obrotowym, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
2.3. posiadaniem zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że zakończył w okresie ostatnich trzech (3) lat przed dniem 
składania ofert, a w przypadku usług w trakcie realizacji przez Wykonawcę w okresie do dnia składania ofert, 
jedną usługę nie mniejszą niż 5 000 Mg, obejmującej odbiór oraz kompostowanie osadów ściekowych metodą 
R3, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
2) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje minimum dwoma specjalistycznymi kontenerami 
przystosowanymi do przewozu osadu, Wykonawca złoży pisemne oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 4 do 
SIWZ

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.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
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Data: 28/12/2020
Czas lokalny: 12:00

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

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/12/2020
Czas lokalny: 12:10
Miejsce:
1) Oferty zostaną otwarte w siedzibie Przedsiębiorstwa „Nogat” Sp. z o.o. Kałdowo Wieś, 82-200 Malbork.
2) Otwarcie ofert jest jawne.
3) Otwarcie ofert następuje przy użyciu polecenia „Odszyfruj oferty” na platformie, dostępnego po upływie 
terminu składania ofert. Komisja przetargowa poda Wykonawcom do wiadomości informacje, o których mowa w 
art. 86 ust. 4.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
5. Zamawiający zastrzega, że kluczowa część zamówienia, tj. zagospodarowanie osadu metodą odzysku R3 
(kompostowanie) musi zostać zrealizowane przez Wykonawcę osobiście.
6. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć 
podwykonawcy oraz podanie firm podwykonawców, jeśli są już znane na etapie składania oferty.
7. Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę(-ów) osób, wykonujących wskazane przez Zamawiającego 
następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
a) pracownicy fizyczni – wykonujący bezpośrednio wszystkie czynności fizyczne związane realizacją usługi 
działający pod kierownictwem Wykonawcy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. Kodeks pracy. Wykonawca/podwykonawca obowiązany będzie do przedłożenia oświadczenia osoby 
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zatrudnionej na podstawie umowy o pracę o przetwarzaniu danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych (dalej RODO).
8. Uwagi końcowe
Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca usługi, aby uzyskał wiedzę, która może być 
konieczna do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia.
Przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 %
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postepowaniu za wyjątkiem okoliczności, o których 
mowa w treści art. 93 ust. 4 Pzp.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji 
elektronicznej.
Postępowanie prowadzi się w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ stosuje się 
przepisy ustawy Pzp.
Oferta musi zawierać:
1. wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru wraz z dokumentem JEDZ;
2. zobowiązanie podmiotu trzeciego o którym mowa rozdz. 3 pkt 2.4 SIWZ – jeżeli Wykonawca polega na 
zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego wg wzoru załącznik nr 2 do SIWZ.
1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru,
2) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdz. 3 pkt 2.4 SIWZ – jeżeli Wykonawca polega na 
zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego wg wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ.
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie występujących, o ile ofertę składa 
pełnomocnik.
4) Dowód wniesienia wadium.
Uwaga:
Jednolite europejskie dokumenty zamówienia JEDZ Wykonawcy, każdego z Wykonawców (w przypadku 
wspólnego ubiegania się o zamówienie, podmiotów trzecich (w przypadku gdy Wykonawca, powołuje się na 
zasoby innych podmiotów), podwykonawców (w przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie 
części zamówienia podwykonawcom) składa się pocztą elektroniczną, zgodnie z opisem w rozdziale 5.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie 
danych .pdf, .doc, .docx, .rtf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(-y) 
upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości 
odpowiadającej cenie oferty. Ofertę należy złożyć w oryginale (nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez 
osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć 
stosowne pełnomocnictwo w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez osoby uprawnione lub kopii poświadczonej notarialnie (w postaci elektronicznej, 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza).
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587701
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: UZP
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587701
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/11/2020
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