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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:86407-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Chojna: Usługi związane z odpadami
2021/S 035-086407

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 8581663165
Adres pocztowy: ul. Słowiańska 1
Miejscowość: Chojna
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Kod pocztowy: 74-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Stanisława Prawdziuk
E-mail: s.prawdziuk@pukchojna.pl 
Tel.:  +48 914141644
Faks:  +48 914141881
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.pukchojna.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.bip.pukchojna.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

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Zawarcie umowy ramowej na zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych przez Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.
Numer referencyjny: ZP/DEO/01/2021

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

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na zagospodarowanie wskazanych w opisie 
zamówienia odpadów komunalnych z terenu gm. Chojna oraz gm. Widuchowa a także z punktu selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) znajdującego się na terenie gm. Chojna przez okres 48 miesięcy.

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
90533000 Usługi gospodarki odpadami

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
gm. Chojna, gm. Widuchowa

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na zagospodarowanie wskazanych w opisie 
zamówienia odpadów komunalnych z terenu gm. Chojna oraz gm. Widuchowa a także z punktu selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) znajdującego się na terenie gm. Chojna przez okres 48 miesięcy.
2. Każdorazowo używając pojęcia „kod odpadu” winno się przez to rozumieć kod odpadu nadany 
rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r., poz. 
10).
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zagospodarowanie:
1) Odpady komunalne o kodzie odpadu:
a) 20 02 03 (Inne odpady nie ulegające biodegradacji) w szacunkowej ilości 360 Mg,
b) 20 03 01 (Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne) w szacunkowej ilości 17 600 Mg,
c) 20 03 02 (Odpady z targowisk) w szacunkowej ilości 160 Mg,
d) 20 03 03 (Odpady z czyszczenia ulic i placów) w szacunkowej ilości 360 Mg,
e) 20 02 01 (Odpady ulegające biodegradacji) w szacunkowej ilości 1 520 Mg,
f) 19 08 02 (Zawartość piaskowników) w szacunkowej ilości 60 Mg,
g) 19 08 01 (Skratki) w szacunkowej ilości 24 Mg,
h) 20 01 11 (Tekstylia) w szacunkowej ilości 4 Mg.
2) Odpady segregowane komunalne o kodzie odpadu:
a) 15 01 01 (Opakowania z papieru i tektury) w szacunkowej ilości 640 Mg,
b) 15 01 02 (Opakowanie z tworzyw sztucznych) w szacunkowej ilości 1240 Mg,
c) 15 01 06 (Zmieszane odpady opakowaniowe) w szacunkowej ilości 1880 Mg,
d) 15 01 07 (Opakowania ze szkła) w szacunkowej ilości 1 480 Mg,
e) 20 03 07 (Odpady wielkogabarytowe) w szacunkowej ilości 2 440 Mg.
3) Pozostałe segregowane odpady pochodzące z punktu selektywnej zbiórki odpadów o kodzie odpadu:
a) 20 01 31*, 20 01 32 (Leki cytotoksyczne i cytostatyczne, leki inne niż wymienione w 20 01 31) w szacunkowej 
ilości 2 Mg,
b) 13 02 08*, 14 06 03*, 15 01 10* (Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, inne rozpuszczalniki i 
mieszaniny rozpuszczalników, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone) w szacunkowej ilości 2 Mg,
c) 20 01 35* (Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 
zawierające niebezpieczne składnik) w szacunkowej ilości 44 Mg,
d) 20 01 36 (Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 
35) w szacunkowej ilości 44 Mg,
e) 16 01 03 (Zużyte opony) w szacunkowej ilości 100 Mg,
f) 17 01 01 (Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów) w szacunkowej ilości 460 Mg.
4. Łączna szacunkowa ilość odpadów całego zamówienia (48 miesięcy) wynosi ok. 28 420 Mg.
5. Zamawiający oszacował wartość usług podobnych na poziomie 10 % w skali roku.
6. Ilość odpadów podana powyżej jest szacunkowa i należy traktować ją orientacyjnie, ponieważ może ona ulec 
zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilość przekazanych odpadów oraz 
prawo do zmiany rodzaju odpadów komunalnych w zależności od faktycznych potrzeb i ilości bez prawa 
Wykonawcy do roszczeń odszkodowania z tego tytułu.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odbioru innych niż ww. odpadów podyktowane koniecznością ich 
zagospodarowania.
9. Zagospodarowanie odpadów ma zostać potwierdzone kartą przekazania odpadów rozumianą zgodnie z 
ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.) dalej określana jako 
„Karta Przekazania Odpadów”, którą bezpośrednio przed każdym transportem Zamawiający dostarczy za 
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pośrednictwem systemu BDO Wykonawcy. Wykonawca dostarczy kopie kwitów wagowych, potwierdzających 
czas i wagę odpadów komunalnych przyjętych do instalacji.
10. Wykonawca zapewni, by zgodnie z art. 20 ustawy o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm) 
miejsca operacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych spełniały kryteria technologiczne – 
odpowiadały wymaganiom określonym w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.)

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Odległość instalacji przetwarzania odpadów od siedziby Zamawiającego / Waga: 20 
%
Cena - Waga: 80 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
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:
Zamawiający wymaga, by Wykonawca posiadał zezwolenie, o którym mowa w art. 41 ustawy o odpadach z dnia 
14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę kopii opłaconej polisy potwierdzającej, z̨e 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnos̨ci cywilnej w zakresie prowadzonej działalnos̨ci 
związanej z przedmiotem zamǫwienia. Zamawiający wymaga przedstawienia dokumentu s̨wiadczącego o 
ubezpieczeniu od odpowiedzialnos̨ci cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamǫwienia, na kwotę co najmniej 1 000 000,00 PLN i utrzymania tego ubezpieczenia w okresie realizacji 
zamówienia.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał, że posiada instalacje do zagospodarowania odpadów 
komunalnych w odległości maksymalnie 90 km od siedziby Zamawiającego oraz o mocy przerobowej zdolnej 
zagospodarować odpady w ilości min. 600 Mg/miesiąc.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
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1. Istotne postanowienia umowy zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ.
2. Informacja o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego zawiera rozdział XVII SWZ.

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
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami

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: 23/03/2021
Czas lokalny: 09:00

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: 19/06/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 23/03/2021
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego.
2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w 
zakładce deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

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:
2025 r.

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
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
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VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
W niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące odwołania i skargi zgodnie z działem IX ustawy Pzp.

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
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/02/2021
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