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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: Celowy Związek Gmin SGO5
Krajowy numer identyfikacyjny: 2810084633
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 77
Miejscowość: Stare Kurowo
Kod NUTS: PL431
Kod pocztowy: 66-540
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Celowy Związek Gmin SGO5, Stare Kurowo, ul. Kościuszki 77
E-mail: biuro@sgo5.pl
Tel.: +48 957819560
Faks: +48 957615102
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.wrota.lubuskie.pl/zgsgo5/40/Celowy_Zwiazek_Gmin_SGO5/
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.wrota.lubuskie.pl/zgsgo5/40/Celowy_Zwiazek_Gmin_SGO5/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: http://bip.wrota.lubuskie.pl/zgsgo5/40/Celowy_Zwiazek_Gmin_SGO5/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Celowy Związek Gmin SGO5
Krajowy numer identyfikacyjny: 2810084633
Adres pocztowy: Kościuszki 77
Miejscowość: Stare Kurowo
Kod pocztowy: 66-540
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: JAKUB WALOCH
Tel.: +48 693456494
E-mail: kierownik@sgo5.pl
Faks: +48 957615102
Kod NUTS: PL431
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.wrota.lubuskie.pl/zgsgo5/40/Celowy_Zwiazek_Gmin_SGO5/
Adres profilu nabywcy: http://bip.wrota.lubuskie.pl/zgsgo5/40/Celowy_Zwiazek_Gmin_SGO5/

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
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I.5)

Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

Nazwa:
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gmin członkowskich Celowego Związku
Gmin SGO5 w latach 2020 – 2022
Numer referencyjny: SGO5.271.1.2020.JW

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zagospodarowaniu odpadów komunalnych
dostarczonych przez podmiot lub podmioty odbierający/odbierające przedmiotowo określone odpady z:
nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gmin członkowskich SGO5,
nieruchomości w zabudowie letniskowej lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe położonych na terenie gmin członkowskich SGO5,
w określonej poniżej ilości, w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od 1.04.2020 r.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 225 189.14 EUR

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
90510000
90511000
90511300
90511400

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL431
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instalacje zagospodarowania odpadów, wskazane przez Wykonawcę w ofercie.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zagospodarowaniu, poniżej wskazanych
rodzajów, odpadów komunalnych dostarczonych przez podmiot lub podmioty odbierający/odbierające
przedmiotowo określone odpady z:
1) nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gmin członkowskich SGO5,
2) nieruchomości w zabudowie letniskowej lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe położonych na terenie gmin członkowskich SGO5,
w określonej poniżej ilości.
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Termin realizacji zamówienia tj. zagospodarowanie odpadów będących przedmiotem zamówienia, od dnia
podpisania umowy, jednakże nie wcześniej niż od dnia 1.04.2020 r.
2. Gminami członkowskimi Celowego Związku Gmin SGO5 są:
Strzelce Krajeńskie
Dobiegniew
Zwierzyn
Stare Kurowo
3. Szacunkowa ilość odpadów komunalnych do zagospodarowania na rok wynosi:
7 800 Mg - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 03 01,
450 Mg - bioodpady stanowiące odpady komunalne, tj. odpady sklasyfikowane pod kodami 20 02 01, 20 01 08,
400 Mg - metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metale w tym
odpady opakowaniowe z metali, opakowania wielomateriałowe, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 15 01 02,
15 01 06,
30 Mg - papier i tektura, w tym odpady opakowanie z papieru i tektury, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 15
01 01,
220 Mg- szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 15 01 07,
560 Mg - odpady wielkogabarytowe, w tym meble i materace, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 03 07,
5 Mg - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, tj. odpady sklasyfikowane pod kodami 20 01 23, 20 01 35, 20
01 36,
120 Mg - odpady budowlane i rozbiórkowe, tj. odpady sklasyfikowane pod kodami 17 09 04, 17 01 01
0,6 Mg - odpady niebezpieczne typu leki, baterie i akumulatory, tj. odpady sklasyfikowane pod kodami 20 01 31,
20 01 32 oraz 20 01 33,
6,0 Mg - zużyte opony, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 16 01 03,
0,5 Mg - chemikalia, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 01 99,
0,1 Mg - świetlówki, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 01 21,
0,010 Mg - odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w
wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi w szczególności igieł i strzykawek, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 01 99,
0,5 Mg - tekstylia i odzież, tj. odpady sklasyfikowane pod kodami 20 01 10, 20 01 11
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Koszt transportu odpadów / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 225 189.14 EUR

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 P.z.p.,
dotychczasowemu wykonawcy zamówienia, polegającego na powtórzeniu podobnych usług, w okresie 3 lat od
udzielenia zamówienia podstawowego, w zakresie:
1) zagospodarowania innych niż przewidziane w niniejszym zamówieniu rodzajów (frakcji) odpadów
komunalnych,
2) zagospodarowania odpadów komunalnych p

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. posiadanie zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi będącymi przedmiotem zamówienia,
2. posiadanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących produkty, produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami, o którym mowa w wart. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.
U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm), o ile obowiązek taki wynika z przepisów wskazanej ustawy lub przepisów
odrębnych.
Na potwierdzenie spełnienia warunku należy złożyć:
1. dokument potwierdzający posiadane zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie
gospodarki odpadami komunalnymi będącymi przedmiotem zamówienia,
2. dokument potwierdzający dokonanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących produkty, produkty w
opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w wart. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm), o ile obowiązek taki wynika z przepisów wskazanej ustawy
lub przepisów odrębnych.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie niższej niż 500 000,00 zł.
Na potwierdzenie spełnienia warunku należy złożyć:
dokument potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie niższej
niż 500 000,00 zł.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

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:
Szczegółowy zakres, warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy,
stanowiącym Część II SIWZ
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści zawartej umowy w zakresie:
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1) instalacji do zagospodarowania wskazanej przez Wykonawcę w ofercie, jeżeli zmiana taka będzie konieczna
ze względu na obiektywnie zaistniałe okoliczności, np. awaria instalacji, pod warunkiem akceptacji nowej
instalacji przez Zamawiającego i na warunkach z nim uzgodnionych.
2) zakresu podwykonawstwa oraz wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy,
3) rodzajów odpadów przekazywanych Wykonawcy do zagospodarowania. Strony oświadczają, że zmiana kodu
odpadu, niepowiązana ze zmianą rodzaju przekazywanego odpadu, nie wymaga zmiany Umowy.
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: 18/02/2020
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
Oferta musi zachować ważność do: 18/04/2020

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 18/02/2020
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Otwarcie ofert jest jawne i nast. poprzez:
1) pob. przez zamawiającego z platf. ePUAP złożonych ofert,
2) podanie kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansow. zamówienia,
3) odszyfr. za pomocą klucza prywat. złoż. ofert, przy użyciu aplikacji do szyfr. i deszyfrowania ofert, dostępnej
w syst. miniPortal,
4) rozp. zawartości odszyfr. ofert,odczyt. inf. zgodnie art. 86 ust. 4 P.z.p

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:
1 stycznia 2022
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
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Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)

Informacje dodatkowe:
Zamawiający wykluczy z Postępowania Wykonawców w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia
wskazane w art. 24 ust. 1 P.z.p., zza wyjątkiem sytuacji o której mowa w art. 24 ust. 9 P.z.p.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca na wezwanie
Zamawiającego zobowiązany jest przekazać:
1) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 P.z.p.,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2) 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
3) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu systemu miniPortal (https://
miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAPu (…) lub poczty elektronicznej (…). Szczegółowe informacje dotyczące
funkcjonowania systemu miniPortal dostępne są na stronie Urzędu Zamówień Publicznych, pod adresem:
https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego „Formularza do komunikacji”, dostępnego za pośrednictwem
systemu miniPortal (opcja „Formularze do komunikacji”).
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są
przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza
również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów
lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów
lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz
rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
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
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy
Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla trybu przetargu
nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 EUR. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o
zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt5
ustawy Pzp. Zgodnie z § 10 ust. 1a i 1b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.3.2010 r. w sprawie
regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2018 r. poz. 1092, z późn. zm.)w przypadku,
gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami
odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w dziale I, rozdziale 2a
ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), lub gdy Zamawiający
dopuścił taki sposób komunikacji, dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu sporządzona w postaci elektronicznej składana w postępowaniu odwoławczym, przekazywana
jest na następujących rodzajach informatycznych nośników danych: płyta CD, płyta DVD, nośnik USB, dysk
przenośny USB. Dokumentacja postępowania składana w postaci elektronicznej powinna zostać zapisana na
jednym z wskazanych powyżej informatycznych nośników danych w sposób zapewniający odczyt dokumentów
elektronicznych i informacji opisanych oraz uporządkowanych zgodnie ze strukturą i metodyką nazewnictwa
katalogów i dokumentów elektronicznych, który umożliwia identyfikację poszczególnych dokumentów
postępowania oraz wyodrębnienie dokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemnice prawnie
chronione.
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:

