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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:608759-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi gospodarki odpadami
2020/S 245-608759

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: PGNiG Termika SA
Adres pocztowy: ul. Modlińska 15
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 03-216
Państwo: Polska
E-mail: magdalena.woroniecka@termika.pgnig.pl 
Tel.:  +48 225878439
Faks:  +48 225878468
Adresy internetowe:
Główny adres: www.termika.pgnig.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://termika.eb2b.com.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.6) Główny przedmiot działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

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

II.1.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie popiołu zasiarczonego z zakładów PGNiG Termika SA
Numer referencyjny: 21MPPA005

II.1.2) Główny kod CPV
90533000 Usługi gospodarki odpadami

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod 
odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu 
fluidalnym), o kodzie 10 01 82 z Elektrociepłowni Siekierki i Elektrociepłowni Pruszków.
Przedmiot zamówienia został podzielony przez Zamawiającego na sześć części.
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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:
Odbiór i zagospodarowanie 15 000 ton popiołu zasiarczonego z zakładów PGNiG Termika SA
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90533000 Usługi gospodarki odpadami

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod 
odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu 
fluidalnym), o kodzie 10 01 82 z Elektrociepłowni Siekierki i Elektrociepłowni Pruszków.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia umieszczono we wzorze umowy 21MPPA005 stanowiącym załącznik 
nr 2 do SIWZ.
Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie 
umowy o pracę kierowców wykonujących transporty.

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: 01/03/2021
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie 7 000 ton popiołu zasiarczonego z zakładów PGNiG Termika SA
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90533000 Usługi gospodarki odpadami

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
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II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod 
odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu 
fluidalnym), o kodzie 10 01 82 z Elektrociepłowni Siekierki i Elektrociepłowni Pruszków.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia umieszczono we wzorze umowy 21MPPA005 stanowiącym załącznik 
nr 2 do SIWZ.
Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie 
umowy o pracę kierowców wykonujących transporty.

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: 01/03/2021
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie 1 700 ton popiołu zasiarczonego z zakładów PGNiG Termika SA
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90533000 Usługi gospodarki odpadami

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod 
odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu 
fluidalnym), o kodzie 10 01 82 z Elektrociepłowni Siekierki i Elektrociepłowni Pruszków.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia umieszczono we wzorze umowy 21MPPA005 stanowiącym załącznik 
nr 2 do SIWZ.
Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie 
umowy o pracę kierowców wykonujących transporty.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
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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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na jego wezwanie odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji 
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy:
— nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazali braku podstaw wykluczenia,
— będącego osobą fizyczną, którego 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 
6.6.1997 – Kodeks karny (Dz.U. poz. 553, z późn. zm.) lub
— art. 46 lub art. 48 ustawy z 25.6.2010 o sporcie (Dz.U. z 2016 r. poz. 176);
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z 6.6.1997 – Kodeks karny;
c) skarbowe;
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z 15.6.2012 o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP,
— 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, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 (z wyłączeniem skazania tej 
osoby za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy – art. 133 ust. 4 ustawy),
— wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z 
uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca 
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z 
odsetkami lub grzywnami lub też zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,
— który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy 
przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne 
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i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 
przedstawić wymaganych dokumentów,
— który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd 
Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia,
— który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje 
poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
— który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także 
osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie 
usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji 
może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu,
— który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między 
Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych,
— będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na 
podstawie ustawy z 28.10.2002 o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 
kary,
— wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,
— Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy w rozumieniu ustawy 
z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
— w stosunku do którego otwarto likwidację.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się posiadaniem aktualnego 
wpisu do „Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących 
odpadami” (BDO).

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
— 25 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) dla 1 (pierwszej) części zamówienia,
— 11 500,00 PLN (słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych) dla 2 (drugiej) części zamówienia,
— 2 500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) dla 3 (trzeciej) części zamówienia.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wnoszone przez Wykonawcę w wysokości 5 % ceny 
oferty, zgodnie z zasadami opisanymi we wzorze umowy 21MPPA003.
Wadium i zabezpieczenie w pieniądzu na konto w mBank SA nr 85 1140 1010 0000 2963 3400 1042.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 
regulujących:
Warunki płatności określa wzór umowy 21MPPA003.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są przedstawić 
dokument ustanawiający pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania w postępowaniu albo do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy w przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający 
żąda przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców najpóźniej na dwa dni przed terminem 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
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III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji określa wzór umowy 21MPPA005.
Okres realizacji zamówienia – w zakresie daty rozpoczęcia realizacji zamówienia podano planowany termin 
podpisania umowy. Ostateczny termin podpisania umowy może ulec zmianie ze względu na czas trwania 
postępowania przetargowego, nie później jednak niż do upływu terminu związania ofertą. Zmiana daty 
podpisania umowy nie może stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę zmian terminów przewidzianych 
we wzorze umowy.

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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/01/2021
Czas lokalny: 10:00

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: 15/01/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
W siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Modlińskiej 15.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie https://termika.eb2b.com.pl/ informacje 
dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający, na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca może złożyć ofertę/oferty na dowolnie przez siebie wybrane części zamówienia.
Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej. Wszystkie dokumenty 
sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Ofertę i załączniki 
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do niej oraz jednolity dokument sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje się 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 10d ustawy Pzp).
Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania 
Wykonawcy. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie 
wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
Przedkładając swoją ofertę przetargową Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki realizacji 
zamówienia określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwanej „SIWZ”) wraz ze 
wszystkim załącznikami stanowiącymi jej integralną część.
W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu, Wykonawca załącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w 
formie jednolitego dokumentu dostępnego w formie edytowalnej zamieszczone na stronie internetowej 
Zamawiającego.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 
podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w 
postępowaniu, składa w oryginale także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów, podpisane przez 
podmiot, którego dokumenty dotyczą.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa w 
oryginale każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Jednolity dokument sporządza się i składa w formie elektronicznej na platformie internetowej od adresem
https://termika.eb2b.com.pl/, zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu 
wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 20 14/24/UE oraz art. 80 
ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

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