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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:518425-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Połczyn-Zdrój: Usuwanie i obróbka odpadów
2020/S 212-518425
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Połczyn-Zdrój reprezentowana przez Burmistrza Połczyna-Zdroju
Adres pocztowy: pl. Wolności 3–4
Miejscowość: Połczyn-Zdrój
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Kod pocztowy: 78-320
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ireneusz Otfinowski
E-mail: i.otfinowski@polczyn-zdroj.pl
Tel.: +48 943666125
Faks: +48 943666105
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.polczyn-zdroj.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.polczyn-zdroj.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Gmina Połczyn-Zdrój
Adres pocztowy: pl. Wolności 3–4
Miejscowość: Połczyn-Zdrój
Kod pocztowy: 78-320
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ireneusz Otfinowski
Tel.: +48 943666125
E-mail: i.otfinowski@polczyn-zdroj.pl
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.polczyn-zdroj.pl
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
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I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

2/9

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Świadczenie usług polegających na odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na
terenie gminy Połczyn-Zdrój i transporcie tych odpadów do Instalacji Komunalnej w Wardyniu Górnym oraz ...
Numer referencyjny: GG.271.1.12.2020

II.1.2)

Główny kod CPV
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych na terenie gminy Połczyn-Zdrój w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
i transportu tych odpadów do Instalacji Komunalnej w Wardyniu Górnym dla Regionu Wschodniego (zarządca
Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., Wardyń Górny 35, 78-320 PołczynZdrój), zgodnie z uchwałą nr XVII/167/2012 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 25 stycznia 2012 r. w
sprawie powierzenia spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z siedzibą w
Wardyniu Górnym zadań własnych Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody
na zawarcie przez gminę umowy wykonawczej zmienioną uchwałą nr LV/529/2018 z dnia 19 września 2018 r.

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
90511000 Usługi wywozu odpadów
90511200 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
teren gminy Połczyn-Zdrój

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych na terenie gminy Połczyn-Zdrój w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
i transportu tych odpadów do Instalacji Komunalnej w Wardyniu Górnym dla Regionu Wschodniego (zarządca
Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., Wardyń Górny 35, 78-320 PołczynZdrój), zgodnie z uchwałą nr XVII/167/2012 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 25 stycznia 2012 r. w
sprawie powierzenia spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z siedzibą w
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Wardyniu Górnym zadań własnych Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody
na zawarcie przez gminę umowy wykonawczej zmienioną uchwałą nr LV/529/2018 z dnia 19 września 2018 r.
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
3.1. odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych w sposób selektywny pochodzących od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Połczyn-Zdrój;
3.2. transport i przekazanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów do Instalacji Komunalnej w
Wardyniu Górnym,
3.3. przekazanie pozostałych komunalnych odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny do
Instalacji Komunalnej w Wardyniu Górnym, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w
art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797);
3.4. odbioru odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych
opon pochodzących z pojazdów o ciężarze do 3,5 t raz na kwartał sprzed nieruchomości zamieszkałych;
3.5. odbiór przeterminowanych lekarstw z pojemników ustawionych w aptekach oraz zużytych baterii i
akumulatorów zebranych w pojemnikach ustawionych w obiektach użyteczności publicznej i transport do
Instalacji Komunalnej w Wardyniu Górnym. Pojemniki do ww. zbiórek zapewnia Wykonawca;
3.6. wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki na odpady komunalne zmieszane oraz pojemniki
i/lub worki do gromadzenia odpadów zbieranych w sposób selektywny z podziałem na frakcje (zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów):
— szkło,
— papier,
— odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
— metale i tworzywa sztuczne;
3.7. odpady komunalne odebrane z nieruchomości zamieszkałych oraz zebrane przeterminowane leki, a także
zużyte baterie i akumulatory, należy przekazać do Instalacji Komunalnej w Wardyniu Górnym, zgodnie z zasadą
bliskości, o której mowa w art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r., poz.
797);
3.8. odbiór odpadów komunalnych odbywa się ze wszystkich pojemników i worków (również tych prywatnych
należących do właścicieli nieruchomości lub przez nich dzierżawionych (niezależnie od podmiotu będącego
dzierżawcą), a także z worków.
W trakcie trwania zamówienia przewiduje się wzrost liczby nieruchomości i liczby mieszkańców o 1 %.
4. Szczegółowy zakres usług określa załącznik nr 1 do SIWZ.
5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wszystkie czynności w zakresie realizacji zamówienia polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320).
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium „aspekt środowiskowy” – norma emisji spalin / Waga: 30 %
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium termin płatności faktury / Waga: 10 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

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:
1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów.
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:
1) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu Gminy Połczyn-Zdrój prowadzonym przez Burmistrza Połczyna-Zdroju, o którym mowa
w art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz.U. z 2020
r., poz. 1439);
2) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących
odpadami (BDO) w zakresie transportu odpadów objętych zamówieniem oraz zbierania zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku:
1) Wykonawca posiada własne środki finansowe na rachunku bankowym lub zdolność kredytową, w okresie
nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości nie mniejszej niż 500 000
PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).
2) Wykonawca posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000 PLN (słownie: pięćset
tysięcy złotych 00/100).

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku:
1) Wykonawca posiada lub zapewni o możliwości dysponowania następującą kadrą techniczną:
— minimum 5 osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania pojazdem tj. prawo jazdy kategorii C zgodnie
z ustawą Prawo o ruchu drogowym oraz minimum 2 lata doświadczenia w zakresie obsługi poniżej określonymi
pojazdami do odbioru odpadów komunalnych,
— minimum 10 osobami przeznaczonymi do załadunku odpadów,
— minimum 1 osobą z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w nadzorowaniu, kierowaniu i rozdysponowaniu
taboru samochodowego w procesach logistycznych związanych z odbieraniem odpadów komunalnych.
2) Wykonawca posiada lub zapewni o możliwości dysponowania następującym potencjałem technicznym:
— pojazdami i urządzeniami technicznymi spełniającymi wymogi w zakresie utrzymania odpowiedniego
stanu sanitarnego oraz w zakresie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122):
• minimum 2 (słownie: dwoma) pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
• minimum 2 (słownie: dwoma) pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów
komunalnych (w tym jeden dwukomorowy),
• minimum 1 (słownie: jednym) pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.
Pojazdy powinny spełniać normy emisji spalin minimum EURO 6.
W przypadku wykazania pojazdów o normach spalin niższych niż EURO 6:
Punkty zgodnie z kryterium oceny ofert „aspekt środowiskowy” w przypadku wskazania pojazdów spełniających
normy emisji spalin minimum EURO 6 zostaną przyznane następujące punkty w ocenie złożonych ofert:
• Wykonawca, który skieruje do realizacji zamówienia pięć pojazdów spełniających normę emisji spalin
minimum EURO 6 – 30 pkt,
• Wykonawca, który skieruje do realizacji zamówienia od trzy do czterech pojazdów spełniających normę emisji
spalin minimum EURO 6 – 15 pkt,
• Wykonawca, który skieruje do realizacji zamówienia od jednego do dwóch pojazdów spełniających normę
emisji spalin minimum EURO 6 – 5 pkt,
• Wykonawca, który nie dysponuje żadnym pojazdem spełniającym normę emisji spalin minimum EURO 6 – 0
pkt,
— bazą magazynowo-transportową, która spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11
stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122), usytuowaną na terenie gminy Połczyn-Zdrój lub w
odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy mierzonej, zgodnie z odległością, jaką ma przejechać
każdy ze wskazanych przez Wykonawcę specjalistycznych pojazdów do odbierania odpadów komunalnych,
po najkrótszych drogach publicznych pomiędzy bazą magazynowo-transportową a granicą gminy oraz
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz.U. z 2009 r., nr 104, poz. 868) i znajduje się na terenie do którego
Wykonawca posiada tytuł prawny,
— systemem monitoringu, który spełnia wymagania zawarte szczegółowo w zał. nr 16 do SIWZ.
3) Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
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wykonał oraz prawidłowo ukończył co najmniej jedno zamówienie polegające na odbiorze i wywozie odpadów
komunalnych o wartości co najmniej 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) brutto.
Uwaga:
1. przez jedno zadanie należy rozumieć usługę odbioru i wywozu odpadów
Kom...
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

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
Data: 02/12/2020
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: 02/12/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Połczynie-Zdroju, pl. Wolności 3–4,
78-320 Połczyn-Zdrój, sala posiedzeń Rady Miejskiej (parter).
2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Październik 2022 r.
VI.3)

Informacje dodatkowe:
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I. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której
mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp.
II. Wykonawcy zobowiązani są wraz z ofertą złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ;
2) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, jeżeli oferta będzie podpisana przez osobę(-y)
upoważnioną(-e) lub w przypadku występowania podmiotów wspólnie w trybie art. 23 ustawy Pzp;
3) do oferty Wykonawca dołącza aktualny na dzień składania ofert formularz jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia JEDZ w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ. Informacje zawarte w
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oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
Wykonawca wypełnia jednolity europejski dokument zamówienia, tworząc dokument elektroniczny. Może
korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają jego
wypełnienie.
a. Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji a: (Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich
kryteriów kwalifikacji w części IV (Kryteria kwalifikacji) i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części
IV jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.
b. Instrukcja wypełniania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia została udostępniona na stronie
Urzędu Zamówień Publicznych: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, formularz jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia składa 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.
5) Oryginał dokumentu elektronicznego wniesienia wadium na wezwanie Zamawiającego w trakcie oceny i
badania ofert, Wykonawcy zobowiązani są złożyć dokumenty szczegółowo określone w rozdziale XI SIWZ.
III. Wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Pzp w wysokości 20 000,00 PLN
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach (forma wniesienia wadium do wyboru
dla Wykonawcy):
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299).
IV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie będzie obowiązywało od dnia podpisania umowy do 30 dni po wykonaniu zamówienia.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275).
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-0676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/10/2020
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