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Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: GMINA POLANÓW
Adres pocztowy: ul. Wolności 4
Miejscowość: POLANÓW
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 76-010
Państwo: Polska
E-mail: b.badurak@polanow.eu
Tel.: +48 943481059
Faks: +48 943188387
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.polanow.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://bip.polanow.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 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 odpadów komunalnych z terenu Gminy Polanów
Numer referencyjny: GNR.I.271.2.2021

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych objętych systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi, powstających na terenie Gminy Polanów. Systemem gospodarowania
odpadami komunalnymi Gminy Polanów objęte są wszystkie nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy oraz wskazane w niniejszym OPZ nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a
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powstają odpady komunalne oraz odbiór odpadów komunalnych dostarczanych do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w Polanowie.
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
90511100 Usługi gromadzenia stałych odpadów miejskich
90511200 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90513200 Usługi wywozu stałych odpadów miejskich
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90533000 Usługi gospodarki odpadami

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
województwo zachodniopomorskie, miasto i gmina Polanów.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Polanów objęte są wszystkie nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy oraz wskazane w niniejszym OPZ nieruchomości, na których nie zamieszkują

3/6

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz odbiór odpadów komunalnych dostarczanych do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Polanowie.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbieranie następujących rodzajów odpadów:
Rodzaje odpadów
Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu
1 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
2 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
3 15 01 03 Opakowania z drewna
4 15 01 04 Opakowania z metali
5 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
6 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
7 15 01 07 Opakowania ze szkła
8 15 01 10*Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np.
środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)
9 16 01 03 Zużyte opony
10 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
11 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
12 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpady minerałów ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
13 17 02 02 Szkło budowlane
14 17 03 80 Odpadowa papa
15 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
16 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu
17 20 01 01 Makulatura
18 20 01 02 Szkło
19 20 02 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 20 01 23* Urządzenia zawierające freony
21 20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
22 20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
23 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31
24 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
25 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23
zawierające niebezpieczne składniki
26 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
27 20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
28 20 01 39 Tworzywa sztuczne
29 20 01 40 Metale
30 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
31 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
32 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
33 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
34 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
.Wykonawca jest zobowiązany do odbioru odpadów komunalnych określonych
w opisie przedmiotu zamówienia, wytworzonych na terenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych,
znajdujących się na obszarze gminy Polanów, zgromadzonych w pojemnikach lub w workach, spełniających
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minimalne wymagania określone w rozdziale III Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i
gminy Polanów, zwanego dalej Regulaminem.
Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów komunalnych, w następujący sposób:
a)ciągły, niezakłócający spoczynku nocnego, w terminach określonych w harmonogramie odbioru odpadów
komunalnych zatwierdzonym przez Zamawiającego, niezależnie od warunków atmosferycznych;
b)pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów w podziale na frakcje, bez możliwości zmieszania
odpadów;
c)pojazdami wyposażonymi w grzebieniowy i widłowy, bramowy lub hakowy system załadowczy;
d)pojazdami skrzyniowymi o ładowności do 1,2 Mg.
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: 13/05/2021
Koniec: 31/12/2022
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.2.13)

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:
Zaawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli:
1)posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
prowadzonego przez Burmistrza Polanowa i spełnia warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (zgodnie z przepisami wynikającymi z obowiązującej
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2020.1439), w zakresie
wszystkich odpadów objętych niniejszym zamówieniem;
2)zezwolenie na zbieranie odpadów wydane, w drodze decyzji przez organ właściwy odpowiednio ze względu
na miejsce zbierania, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020r., poz. 797)
3)posiada wpis do rejestru BDO,

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
nie niższą niż 1 500 000, 00 zł.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
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Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli:
1)Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi umowy tj.: w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał lub wykonuje minimum:
jedną usługę odbierania odpadów komunalnych o masie łącznej co najmniej 2000 Mg (dwa tysiące) w ciągu
roku.
2) Dysponuje następującym potencjałem technicznym:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę w/w warunku wykonawca musi złożyć wykaz zawierający
wymagane maszyny i urządzenia oraz posiadanie bazy przez Wykonawcę – na druku stanowiącym załącznik nr
9 do SWZ.
Wykonawca musi dysponować sprzętem do wykonania zamówienia w tym minimum:
1) co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych;
2)co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
3) co najmniej jeden mały pojazd przystosowany do odbierania odpadów zmieszanych z trudnodostępnych
miejsc,
4)co najmniej jeden mały pojazd przystosowany do odbierania odpadów z trudnodostępnych miejsc,
5) co najmniej 1 pojazd HDS do odbioru selektywnie zebranych odpadów w pojemnikach.
6) co najmniej 1 pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.
7) odpowiednia ilość pojemników dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, wyposażenia PSZOK.
8) odpowiednia ilość worków na odpady selektywne i zmieszane.
9) Wykonawca musi posiadać odpowiednią do przedmiotu zamówienia bazę magazynowo - transportową z
zapleczem techniczno-biurowym, spełniającą wymagania przepisów, m.in. budowlanych, sanitarnych, ochrony
środowiska; zlokalizowana na terenie Gminy Polanów lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2020 r. poz.1439), w tym w szczególności wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z
dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz.U.2013.122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości tj. § 2 ww. rozporządzenia.
10)odpowiednia ilość worków na odpady selektywne i nieselektywne
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: 16/04/2021
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: 15/06/2021

6/6

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 16/04/2021
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim pok. nr 11, w dniu 16.04.2021 r. o
godz. 10:15.

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

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/03/2021

