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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:143939-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Starogard Gdański: Usługi związane z odpadami
2020/S 060-143939

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Starogard Gdański
Krajowy numer identyfikacyjny: 191675706
Adres pocztowy: ul. Sikorskiego 9
Miejscowość: Starogard Gdański
Kod NUTS: PL638
Kod pocztowy: 83-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mariusz Karpała
E-mail: zamowienia_publiczne@ugstarogard.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ugstarogard.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.ugstarogard.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/Formularze.aspx
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:
Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy
Starogard Gdański oraz organizację i prowadzenie PSZOK

II.1.2) Główny kod CPV
90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:zamowienia_publiczne@ugstarogard.pl
www.ugstarogard.pl
www.bip.ugstarogard.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/Formularze.aspx
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług:
— część 1: zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych na terenie
gminy Starogard Gdański;
— część 2: organizacji i prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) i
zagospodarowania odpadów z PSZOK dla mieszkańców z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy
Starogard Gdański.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 037 745.20 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy
Starogard Gdański
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL638
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Starogard Gdański, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zagospodarowanie odpadów komunalnych obejmuje wszystkie strumienie odpadów odbieranych selektywnie z
nieruchomości zamieszkałych, tj:
1) bioodpady – głównie odpady zielone z domieszką odpadów kuchennych – zbierane w pojemnikach;
2) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – zbierane w pojemnikach;
3) szkło (głównie szkło opakowaniowe) – zbierane w pojemnikach w zabudowie wielorodzinnej i workach w
zabudowie jednorodzinnej;
4) papier i tektura (głównie opakowaniowe) – zbierane w pojemnikach w zabudowie wielorodzinnej i workach w
zabudowie jednorodzinnej;
5) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – zbierane w pojemnikach;
6) odpady odbierane w ramach okresowych wystawek (obecnie 1 raz w roku) w strumieniach:
a. przeterminowane leki i chemikalia (zbiórka obwoźna);
b. zużyte baterie, akumulatory i inne odpady niebezpieczne (zbiórka obwoźna);
c. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (wystawka do krawężnika);
d. meble i inne odpady wielkogabarytowe (wystawka do krawężnika);
e. zużyte opony (wystawka do krawężnika);

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Kryteria środowiskowe / Waga: 40
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Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2020
Koniec: 30/06/2022
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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:
Organizacja i prowadzenia PSZOK dla mieszkańców z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy
Starogard Gdański
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90530000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL638
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Starogard Gdański, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Organizacja i prowadzenie PSZOK dla mieszkańców z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Starogard
Gdański obejmuje następujące działania:
— wyznaczenie miejsca dla PSZOK, na terenie gminy Starogard Gdański w promieniu do 10 km od urzędu
gminy Starogard Gdański w linii prostej,
— wyposażenie punktu selektywnego zbierania odpadów w pojemniki i urządzenia do gromadzenie odpadów
dostarczanych do PSZOK, co najmniej według rodzajów o których mowa w tabeli poniżej,
— zapewnienie zbierania odpadów w PSZOK przez 6 dni w tygodniu przez min. 4 godziny dziennie, w tym co
najmniej przez 3 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych do godz. 18.00,
— zagospodarowanie odpadów zebranych w PSZOK,
— utrzymanie techniczne i sanitarne PSZOK,
— ewidencja odpadów zebranych w PSZOK.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Kryteria środowiskowe / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2020
Koniec: 30/06/2022
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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:
Część 1.
Posiadanie decyzji administracyjnych w zakresie przetwarzania odpadów dla:
1) instalacji do przetwarzania odpadów niesegregowanych (zmieszanych) o statusie instalacji komunalnej
wpisanej na listę prowadzoną przez marszałka województwa, która w zakresie technologicznym gwarantuje,
że zostaną osiągnięte poziomy ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania;
2) instalacji do sortowania (doczyszczania) odpadów: co najmniej papieru, tworzyw sztucznych, metali i
opakowań wielomateriałowych;
3) instalacji do przetwarzania odpadów selektywnie zebranych bioodpadów, tj. kompostownią odpadów.
Część 2.
— kopie lub wypisy z miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania terenu lub warunków zabudowy i
zagospodarowania terenu w zakresie zbierania odpadów w PSZOK,
— kopie wyników badań (np. AT 4) potwierdzających osiąganie parametrów przetwarzania odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
Obie części.
Brak podstaw do wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–22 ustawy Pzp oraz 24 ust. 5 pkt
1 i 8 ustawy Pzp. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu,
wykonawca składa następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz,
odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
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odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument
potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu;
4) 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;
5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Część 1:
Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1 500 000 PLN (jeden milion pięćset tysięcy
złotych).
Część 2:
Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 150 000 PLN (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Część 1:
Wykonawca musi dysponować:
1) instalacją do przetwarzania odpadów niesegregowanych (zmieszanych) o statusie instalacji komunalnej
wpisanej na listę prowadzoną przez marszałka województwa, która w zakresie technologicznym gwarantuje,
że zostaną osiągnięte poziomy ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania;
2) instalacją do sortowania (doczyszczania) odpadów: co najmniej papieru, tworzyw sztucznych, metali i
opakowań wielomateriałowych;
3) instalacją do przetwarzania odpadów selektywnie zebranych bioodpadów, tj. kompostownią odpadów.
Część 2:
Wykonawca musi dysponować punktem selektywnego zbierania odpadów na terenie gminy Starogard Gdański

lub miejscem o powierzchni min. 1 000 m2 na punkt selektywnego zbierania odpadów, które spełnia warunki
formalne, tj. jest zgodne z miejscowym planem przestrzennego zagospodarowania terenu lub warunkami
zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie zbierania odpadów w PSZOK.
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Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: dla części 1 zamówienia: 26 000 PLN
(słownie:dwadzieścia sześć tysięcy), 2. dla części 2 zamówienia: 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy),
wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) 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 2018 r. poz. 110 ze zm.).

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 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.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/04/2020
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: 29/04/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Siedziba zamawiającego, Urząd Gminy, Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, pok. 200, POLSKA.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

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
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni –
jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej;
c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/03/2020

https://www.uzp.gov.pl/kio
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