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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:486914-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Płużnica: Usługi wywozu odpadów
2021/S 187-486914
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Płużnica
Krajowy numer identyfikacyjny: 8781751431
Adres pocztowy: Płużnica 60
Miejscowość: Płużnica
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Kod pocztowy: 87-214
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agata Kowalik
E-mail: a.kowalik@pluznica.pl
Tel.: +48 566875213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.pluznica.pl/?app=przetargi
Adres profilu nabywcy: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania
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/Postepowania
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Płużnica
Numer referencyjny: GPI.271.19.2021

II.1.2)

Główny kod CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Usługi
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem stałych odpadów
komunalnych z terenu Gminy Płużnica.

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
34928480 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
90500000 Usługi związane z odpadami
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90533000 Usługi gospodarki odpadami

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Płużnica

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem stałych
odpadów komunalnych z terenu Gminy Płużnica.
2. Charakterystyka Gminy Płużnica w kontekście przedmiotu zamówienia:
1) powierzchnia gminy wynosi ok. 12 000 hektarów;
2) gminę zamieszkuje około 3985 mieszkańców.
3. Tabela przedstawiająca ilość odpadów zebraną z terenu Gminy Płużnica w 2019 i 2020 roku oraz z PSZK w
2019 i 2020 roku (dane zawarte z Załączniku nr 1 do SWZ)
4. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych powstałych
na nieruchomościach: 1045 budynkach jednorodzinnych i 18 wielorodzinnych (bloki), 47 lokalach gdzie
prowadzona jest działalność gospodarcza, 4 cmentarzach, 2 plażach, 2 szkołach, 2 ośrodkach zdrowia, 2
punktach aptecznych, 14 obiektach użyteczności publicznej (świetlice, kluby pracy, remizy, inne budynki
użyteczności publicznej), 21 domkach letniskowych oraz 2 Miejscach Obsługi Podróżnych przy autostradzie A1
(wykaz właścicieli nieruchomości z których będą odbierane odpady stanowić będzie załącznik do umowy).
5. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje się zwiększenie lub zmniejszenie liczby
nieruchomości o +/-10% oraz liczby mieszkańców o +/-10%.
6. Rodzaje odpadów powstałych na nieruchomościach określonych w pkt. 4 (dane zawarte z Załączniku nr 1 do
SWZ)
7. Rodzaj i częstotliwość odbierania odpadów z terenu gminy (dane zawarte z Załączniku nr 1 do SWZ)
Pełen opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
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II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 26
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
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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:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli:
a) Wykonawca wykaże, iż posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w Gminie Płużnica wydanego
przez Wójta Gminy Płużnica, o którym mowa w ustawie o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, prowadzonego przez właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
b) Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenia, tj. zezwolenie na transport oraz zezwolenie na zbieranie i
przetwarzanie odpadów będących przedmiotem zamówienia, o kodach zgodnych
z przedmiotem zamówienia;

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać
przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu należytej realizacji zamówienia.
2. Projektowane postanowienia umowy, zawierają wszystkie postanowienia, które zostaną uwzględnione w
umowie w sprawie zamówienia publicznego, określone zostały w Załączniku nr 9 do SWZ.
3. Istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy zgodnie z art. 455 p.z.p.
5. Warunki zmian umowy zostały opisane przez zamawiającego w § 7 wzoru umowy. Fakt zaistnienia takich
okoliczności podlegać będzie każdorazowo ocenie zamawiającego.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy.
7. Wszelkie zmiany umowy wymagają obopólnej zgody stron umowy.

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
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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: 27/10/2021
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
Oferta musi zachować ważność do: 24/01/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 27/10/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
1. „Otwarcie ofert następuje poprzez odszyfrowanie ofert dostępnych na miniPortalu. Cały proces odszyfrowania
ma miejsce na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/.”
2. Otwarcie ofert odbywa się bez udziału wykonawców.
3. Pozostałe informacje dotyczące procedury otwarcia ofert zostały zawarte w rozdziale 16 SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 Pzp, tzn.
najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego
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oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w
postępowaniu.
3. Warunki udziału w postępowaniu szczegółowo zostały opisane w rozdziale 8 SWZ.
4. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia
podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających:
— brak podstaw wykluczenia,
— spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Szczegółowo opisane w rozdziale 9 SWZ.
5. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, na wezwanie zamawiającego
złoży wyłącznie wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona. Oświadczenie
wykonawca składa na standardowym formularzu jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia (dalej JEDZ) – zgodnie z zapisami zawartymi w rozdziale 9
SWZ.
6. zamawiający ustala następujące kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
1) cena – znaczenie 60 %;
2) aspekty środowiskowe i społeczne – znaczenie 40 %.
Szczegółowy opis kryteriów został zawarty w rozdziale 18 SWZ.
7. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 30 000,00 PLN. Wniesienie wadium
następuje w formie i na zasadach określonych w rozdziale 24 SWZ.
8. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały opisane w rozdziale 25 SWZ.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
10. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
12. Rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).
13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
14. Zamawiający nie wymaga składania ofert w postaci katalogów elektronicznych.
15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów
elektronicznych do oferty.
16. Zgodnie z art. 462 ust. 1 p.z.p. wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
17. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
18. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z rozdziałem 43 SWZ.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: nd
Miejscowość: nd
Państwo: Polska
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VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz
dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15
p.z.p., oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Szczegółowe zasady, dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej określa dział IX „Środki ochrony
prawnej” p.z.p.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/09/2021
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