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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 

Nazwa postępowania:  

Odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz odbiór produktów w Regionie Zachód w okresie od 01.10.2019r 

do 30.09.2020r 

 

Numer postępowania: 39/PN/2019 

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony 

 

I. INFORMACJE WSTĘPNE 

Nazwa i adres Zamawiającego: 

PGE Ekoserwis Spółka z o.o. 50-222 Wrocław, Pl. Staszica 30 

KRS: 0000024592, NIP: 897-10-06-564 

Strona internetowa: www.pgeekoserwis.pl    

Adres do korespondencji:  

PGE Ekoserwis Spółka z o.o. 44-207 Rybnik, ul. Podmiejska 119 

e-mail do korespondencji: Piotr.lasisz@gkpge.pl, Piotr.hercog@gkpge.pl 

 

 

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAKUPU 

Przedmiotem Zamówienia usługa odbioru i zagospodarowania odpadów oraz odbiór produktów w Regionie 

Zachód dalej łącznie zwanych „materiałami” w okresie od 01.10.2019r do 30.09.2020r.  Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia przedstawiono w SIWZ. 

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 01.10.2019r. -30.09.2020r. 

 

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW; 

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1.1. nie podlegają wykluczeniu. Wykonawca podlega wykluczeniu jeżeli: 

1.1.1. nie spełnia warunków udziału w Postępowaniu zakupowym lub nie wykazał braku podstaw 
wykluczenia, 
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1.1.2. złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego 
Postępowania zakupowego, 

1.1.3. nie daje rękojmi należytego wykonania Zakupu z uwagi na prowadzone przeciwko niemu                  
lub członkom organów spółki Wykonawcy postępowanie o popełnienie przestępstwa, 

1.1.4. bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać 
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w Postępowaniu zakupowym, 

1.1.5. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki                    
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej                           
lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a. o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, 

art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny lub art. 46                      
lub     art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

b. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. - Kodeks karny, 

c. skarbowe. 
 

1.1.6. będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary lub wobec którego orzeczono tytułem środka 
zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne 

1.1.7. Dodatkowo Zamawiający może zdecydować o wykluczeniu Wykonawcy, jeżeli: 
a. Wykonawca nie wykonał Umowy zawartej przez Zamawiającego lub inne Spółki z GK PGE 

lub wykonał ją nienależycie, 
b. Wykonawca znajduje się na liście Wykonawców zablokowanych, zgodnie z obowiązującą                    

w GK PGE Instrukcją oceny Dostawy i Dostawcy, 
c. ogłoszono upadłość bądź likwidację Wykonawcy, lub w stosunku do Wykonawcy wszczęto 

postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne. 
 

1.2. spełniają warunki udziału w Postępowaniu, tj.: 

1.2.1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania Zakupu, tj.: 

Zamawiający odstępuje od określenia warunków w tym zakresie. 

1.2.2. posiadają uprawnienia do wykonywania określonych czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień, tj.: 

1. Podanie aktualnego numeru BDO lokalizacji przyjmującej odpad do zagospodarowania 

2. Podanie aktualnego numeru BDO firmy transportującej odpad jeżeli transport leży po stronie 

Wykonawcy 

3. Przesłanie potwierdzonych Aprobat Technicznych jeżeli oferta dotyczy odbioru produktów 

 

1.2.3.   znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zakupu, tj.: 

Zamawiający odstępuje od określenia warunków w tym zakresie. 

2. Na potwierdzenie wymagań określonych w pkt 1 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz                              

z Ofertą dokumenty na potwierdzenie wymagań określonych w pkt 1 powyżej, Wykonawca 
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zobowiązany jest złożyć Ofertę z oświadczeniem o spełnianiu warunków i braku podstaw do 

wykluczenia, ponieważ Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie wezwie 

Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej do złożenia dokumentów o braku podstaw do 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: Oświadczenie o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – w treści Formularza 

ofertowego; 

 

3.  Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 

wykluczenia, o których mowa w pkt 1, według formuły „spełnia„/„nie spełnia”. Zamawiający może zwrócić 

się do Wykonawców o uzupełnienie brakujących dokumentów. Oferta Wykonawcy niespełniającego choćby 

jednego warunku udziału w postępowaniu zostanie odrzucona. 

 

4. Oświadczenia składane na piśmie należy przedstawić tylko w formie oryginału, dokumenty należy 

przedstawić w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii muszą zostać poświadczone 

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z tym jednak zastrzeżeniem, że dla pełnomocnictw obowiązuje 

forma oryginału albo uwierzytelniona notarialnie kopia. 

 

 

V. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza ponadto formę 

porozumiewania się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. poczty elektronicznej, przy czym 

w ten sposób przesłane oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje muszą zostać 

potwierdzone pisemnie. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje przy użyciu poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej 

strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

 

2. Zamawiający nie dopuszcza wyłącznego przekazywania oświadczeń lub dokumentów pocztą 

elektroniczną bez skutecznego zachowania formy pisemnej.  

 

3. Oświadczenia, dokumenty, oferty w tym ich uzupełnienia, poprawienia, wyjaśnienia, jednak – pod 

rygorem nieważności – muszą zostać złożone w formie pisemnej w terminie określonym przez 

Zamawiającego. 
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4. Zamawiający sugeruje aby każde pismo, fax, e-mail dotyczący niniejszego postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego  były oznaczony nazwą oraz numerem postępowania. 

 

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:  

- w sprawach formalnych dotyczących procedury przetargowej:  

Jacek Pańczyk – tel. +48 605 287 247 w godz. pracy PGE Ekoserwis Spółka z o.o. 

e-mail: Jacek.Panczyk@gkpge.pl; 

- w sprawach  dotyczących przedmiotu zamówienia:  

Piotr Hercog – tel. +48 32 429 48 02; kom: 502 606 304. 

e-mail: Piotr.Hercog@gkpge.pl 

Piotr Łasisz –  kom: 605 220 238. 

e-mail: Piotr.lasisz@gkpge.pl 

 

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT/WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 119 w Registraturze 

Spółki – parter budynku przy głównym wejściu, w terminie do dnia 27.09.2019 r. do godz. 14.00.  

 

 

VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA OCENY OFERT/WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU                                     

W POSTĘPOWANIU 

 

Ocena ofert będzie oparta na obliczeniu wg wzoru zawartego w pkt. 12.1 w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ.   

Oferta, która otrzyma największą ilość punktów, będzie Ofertą najkorzystniejszą. 

 

 

VIII. WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

 

IX. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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X. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu oraz wszelkie informacje niezbędne do złożenia 

oferty zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ.  

SIWZ została opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego https://pgeekoserwis.pl/ - link 

Przetargi. 

 

 

 

……….……………….…………………………………………. 

Rybnik, dnia 20 września 2019 r. 
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