Ogłoszenie – Postępowanie nr 148447-2/2022
Zamawiający

EPORE S.A.

Adres
Tryb udzielenia zamówienia
niepublicznego

59-916 Bogatynia, ul. Środkowa 7
Przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia

Odbiór, transport, zagospodarowanie i przekazanie do dalszego
przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne, niebezpiecznych, w
tym odpadów w postaci wybrakowanych wyrobów o kodzie 10 13 82
(Odpady z produkcji spoiw mineralnych - w tym cementu, wapna i
tynku).

Kryteria oceny

Cena 100 %

Termin realizacji

30 dni od otrzymania zamówienia

Miejsca realizacji

Zgodnie z OPZ wg lokalizacji:
1. ul. Elektrowniana 25, 45-920 Opole,
2. ul. Środkowa 7, 59-916 Bogatynia,
3. Żarska Wieś 4, 59-900 Zgorzelec.

Informacja o zamówieniach
uzupełniających

NIE

Oferty wariantowe

NIE
TAK- w ramach każdego zadania
1.

Oferty częściowe
2.

Sposób przygotowania oferty

Zadanie I – odpady inne niż niebezpieczne i niebezpieczne z
lokalizacji Bogatynia, Opole i Żarska Wieś.
Zadanie II – odpady o kodzie 10 13 82 (wybrakowane wyroby)
z lokalizacji Żarska Wieś.

Wypełniony i podpisany przez uprawnioną osobę Formularz ofertowy
(zał. 2) wyłącznie elektronicznie (pliki podpisane elektronicznie lub skan
pliku PDF) z informacją:
Postępowanie nr 148447-2/2022 – „Odbiór, transport,
zagospodarowanie i przekazanie do dalszego przetwarzania odpadów
innych niż niebezpieczne, niebezpiecznych, w tym odpadów w postaci
wybrakowanych wyrobów o kodzie 10 13 82 (Odpady z produkcji
spoiw mineralnych - w tym cementu, wapna i tynku)” – oferta dla
EPORE S.A.
2022-08-12 godz. 23:59
Elektronicznie na adres: oferty@epore.pl

Termin i miejsce składania ofert
Oferty zostaną otwarte przez Zamawiającego na posiedzeniu
niejawnym bez udziału Oferentów. Zamawiający nie przekazuje
Oferentom informacji z otwarcia ofert.
Termin związania ofertą (dni)

45

Wadium

NIE

Zabezpieczenie wykonania

NIE

Tryb wyboru Wykonawcy/Dostawcy

Negocjacje

Metoda komunikacji – elektronicznie

Sprawy ogólne: oferty@epore.pl, Marcin Falkowski, tel. 608074524.
Sprawy techniczne:
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Lokalizacja Bogatynia – Marek Jachimowicz,
marek.jachimowicz@epore.pl, 692828395.
Lokalizacja Opole – Kamil Cyliowski, kamil.cyliowski@epore.pl,
885102055.
Lokalizacja Żarska Wieś – Elżbieta Kot, elzbieta.kot@epore.pl,
782250120.
W tytule wiadomości prosimy podać nr postępowania.
1.

Inne informacje

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez
podania przyczyn.
2. W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia
Procedury i Kodeksu cywilnego.
3. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia
Postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią
umowy przedwstępnej.
4. Warunkiem zakończenia Postępowania zakupowego i zawarcia Umowy
zakupowej jest uzyskanie wymaganych zgód organów Spółki, jeżeli taka
zgoda nie została wydana przed przekazaniem zaproszenia do negocjacji.
5. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub
wykonywaniem zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają
charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu
zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą Stron,
przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące
warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia
(Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres
istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE
odpowiedzialnej
za
obsługę
systemów
informatycznych
i
telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku powierzenia
przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z
przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest
uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których
mowa w niniejszym punkcie.
6. Postępowanie zakupowe prowadzone jest w trybie przetarg
nieograniczony, które nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie,
zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w
Procedurze Zakupów EPORE, zwanej dalej "Procedurą" oraz Dobrych
Praktyk Zakupowych z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla
Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE.
7. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla
wykonawców w ramach postępowań - link
8. W przypadku przekazania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922
ze zm.), zwanej dalej UODO, Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność
za dopełnienie wszystkich wymogów wynikających z UODO, w stosunku do
osób, których dane przekazuje do Zamawiającego.
9. Zamawiający stosuje MPP do zapłaty zobowiązań (SPLIT PAYMENT).
10. Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu, oświadcza, iż
zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Zamówienia i zobowiązuje się do ich
przestrzegania.
11. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Warunków
Zamówienia przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w
żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób.
Informacje uzyskane w postępowaniu objęte są poufnością i nie mogą być
ujawniane bez pisemnej zgody Zamawiającego.
12. Warunki udziału w Postępowaniu o zamówienie:
12.1. posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli obowiązujące w chwili składania oferty przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
12.2. posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie
odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia;
12.3. posiadanie zezwolenia (własne lub Podwykonawcy) do wykonywania
określonej działalności w zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z
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wymogami określonymi w: Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r o
odpadach. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699, z późń. zm.); Ustawie Prawo
Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1219 z późn. zm.).
12.4. o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie
podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) oraz z art. 5 k
rozporządzenia (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 w sprawie
zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi
sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022).
W celu weryfikacji ww. przesłanek wykluczenia, wykonawca
zobowiązany będzie do przedłożenia oświadczenia o niepodleganiu
wykluczeniu na podstawie ww. przepisów. W przypadku wspólnego
ubiegania się o zamienienie oświadczenie takie powinni złożyć
wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, podmioty
udostępniające zasoby na zasadach wskazanych w art. 118 ustawy Pzp
na które przypada ponad 10% wartości zamówienia. Zamawiający
informuje, że dokona weryfikacji ww. przesłanek wykluczenia również
w oparciu o dokumenty rejestrowe poszczególnych podmiotów (w
tym CEIDG, KRS) oraz informacje z Centralnego Rejestru
Beneficjentów Rzeczywistych – jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do tego rejestru -, o ile możliwe będzie uzyskanie tych
dokumentów za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych, o których mowa w art. 127
ustawy Pzp. W przypadku gdy pozyskanie tych dokumentów za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, nie będzie
możliwe, Zamawiający wezwie wykonawcę do ich przedłożenia.
Zamawiający będzie dokonywał również weryfikacji list, o których
mowa w ww. przepisach ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego i Rozporządzenie UE.
13. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania
13.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
niniejszej Specyfikacji oraz załączników. Zamawiający zobowiązuje się
niezwłocznie udzielić wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie
Specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 5 dni roboczych
przed terminem składania ofert.
13.2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące SWZ należy kierować na
adres e-mail wskazany w ogłoszeniu/zaproszeniu.
13.3. W przypadku wniesienia zapytania dotyczącego Specyfikacji,
Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej
Zamawiającego (www.epore.pl/category/przetargi/), na której
opublikowano Ogłoszenie o postępowaniu. Wyjaśnienia SWZ są
wiążące dla Wykonawców.
13.4. W przypadku przedłużenia terminu składa ofert, informacja będzie
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, na której
opublikowano Ogłoszenie o postępowaniu.
13.5. Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje będą przekazywane
Wykonawcom na równych zasadach.
13.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie
przed upływem terminu składania Ofert zmienić treść
ogłoszenia/SWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający
zamieszcza na stronie internetowej, na której opublikowano
Ogłoszenie o postępowaniu. Zmiana ogłoszenia/SWZ jest wiążąca dla
Wykonawców
13.7. Ogłoszenie/SWZ należy odczytywać wraz z ewentualnymi
modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego
(www.epore.pl/category/przetargi/).
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13.8. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom
przez inne osoby niż uprawnione do kontaktowania się z
Wykonawcami.
13.9. Wszelkie zmiany i uwagi złożone wraz z ofertą będą traktowane
informacyjnie i nie są wiążące dla Zamawiającego.
13.10. Nie przewiduje się zwoływania zebrania Wykonawców.

Lista załączników:
1.
2.

Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz ofertowy
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