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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:463202-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Wągrowiec: Usługi związane z odpadami
2020/S 192-463202

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Wągrowiec
Adres pocztowy: ul. Cysterska 22
Miejscowość: Wągrowiec
Kod NUTS: PL411 Pilski
Kod pocztowy: 62-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sebastian Koczorowski
E-mail: wagrow@wokiss.pl 
Tel.:  +48 672680809
Faks:  +48 672680803
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.gminawagrowiec.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wagrowiec

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wagrowiec
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wagrowiec
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
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://platformazakupowa.pl/pn/ug_wagrowiec

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:

02/10/2020 S192
https://ted.europa.eu/TED

1 / 6

mailto:wagrow@wokiss.pl
https://bip.gminawagrowiec.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wagrowiec
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wagrowiec
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wagrowiec
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wagrowiec


Dz.U./S S192
02/10/2020
463202-2020-PL

2 / 6

Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów ulegających biodegradacji, papieru, szkła, metali i 
tworzyw sztucznych oraz odbiór i zagospodarowanie pozostałych odpadów komunalnych zbieranych selek…
Numer referencyjny: OŚM.271.1.2020.GO1

II.1.2) Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Miejsce realizacji zamówienia: gmina Wągrowiec obejmująca 64 miejscowości, województwo wielkopolskie.
3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na:
a) odbiorze i transporcie zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy 
Wągrowiec;
b) odbiorze i transporcie odpadów selektywnie zbieranych frakcji metali i tworzywa sztucznego, papieru, szkła, 
odpadów ulegających biodegradacji z nieruchomości położonych na terenie gminy Wągrowiec;
c) odbiorze i zagospodarowaniu pozostałych odpadów selektywnie zbieranych z nieruchomości położonych na 
terenie gminy Wągrowiec;
d) zorganizowaniu i prowadzeniu punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) – zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Załączniki nr 11–21 do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90514000 Usługi recyklingu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL411 Pilski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
gmina Wągrowiec wiejska obejmująca 64 miejscowości, województwo wielkopolskie.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na:
a) odbiorze i transporcie zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy 
Wągrowiec;
b) odbiorze i transporcie odpadów selektywnie zbieranych frakcji metali i tworzywa sztucznego, papieru, szkła, 
odpadów ulegających biodegradacji z nieruchomości położonych na terenie gminy Wągrowiec;
c) odbiorze i zagospodarowaniu pozostałych odpadów selektywnie zbieranych z nieruchomości położonych na 
terenie gminy Wągrowiec;
d) zorganizowaniu i prowadzeniu punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) – zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Załączniki nr 11–21 do SIWZ.

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

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
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
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
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 
25 000,00 PLN (dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Szczegóły dotyczące form wniesienia wadium określone są 
w SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza udzielenia zamówień uzupełniających. Szczegóły w SIWZ.
3. Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

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:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeśli:
a) Wykonawca posiada wpis do właściwego rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Wągrowiec, o którym mowa w art. 9b 
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i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 
1439 ze zm.);
b) Wykonawca posiada zezwolenie na zbieranie odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 
r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.);
c) Wykonawca posiada wpis do rejestru, podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i 
gospodarujących odpadami prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa w zakresie transportu 
odpadów, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze 
zm.);
d) Wykonawca posiada wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 
ze zm.) w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na podstawie ustawy z dnia 11 
września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1895 ze zm.).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeśli:
a) posiada na realizację przedmiotowego zamówienia środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 90 
000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia (od szkód na rzecz osób i mienia) o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 PLN 
(słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeśli:
a) wykaże i udokumentuje, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (lub wykonuje), co najmniej jedną główną usługę 
odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, tj.: zamówienie polegające na odbiorze i 
zagospodarowaniu odpadów komunalnych, przez okres co najmniej dwunastu miesięcy, o wartości miesięcznej 
tych usług co najmniej 50 000,00 PLN netto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych netto);
b) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, w tym również: narzędziami, wyposażeniem i 
urządzeniami technicznymi oraz bazą magazynowo-transportową – zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczególnych wymagań w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122), wydanym na podstawie art. 9d ust. 
2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o 
podstawie dysponowania tymi zasobami, w szczególności:
c) dysponuje dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych;
d) dysponuje dwoma pojazdami do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych;
e) dysponuje jednym pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej;
f) posiada bazę magazynowo-transportową, usytuowaną na terenie gminy Wągrowiec lub w odległości nie 
większej niż 60 km od jej granic, zlokalizowaną na terenie do którego Wykonawca posiada tytuł prawny.

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:
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1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku nr 10 do SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w umowie na zasadach określonych w paragrafie 8 umowy w 
Załączniku nr 10 do SIWZ.
3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży do zaakceptowania Zamawiającemu szczegółowy 
harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

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: nie

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: 06/11/2020
Czas lokalny: 09:30

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: 06/11/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Urząd Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec, POLSKA, pok. nr 305
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia. Otwarcie ofert nastąpi z zastosowaniem systemu elektronicznego – platformy zakupowej.

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:
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń trzeci kwartał 2021 r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Komunikacja w postępowaniu między Zamawiającym a Wykonawcami, a w szczególności składanie 
przez Wykonawców dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 
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oświadczeń a także wniosków, zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie 
za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wagrowiec i formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego 
na stronie dotyczącej postępowania.
2. Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z bieżącymi instrukcjami dostępnymi na stronie https://
platformazakupowa.pl/pn/ug_wagrowiec zakładka „Instrukcje.” Za datę wpływu oświadczeń, wniosków i innych 
dokumentów uznaje się kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość 
została wysłana do Zamawiającego.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych 
kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały na platformie w 
regulaminie platformazakupawa.pl w zakładce „Regulamin”.
4. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są 
przez Wykonawcę za pośrednictwem platformy.

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

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/09/2020
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