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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:571902-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Golub-Dobrzyń: Usługi związane z odpadami
2019/S 233-571902

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Golub-Dobrzyń
Krajowy numer identyfikacyjny: 871118566
Adres pocztowy: pl. 1000-lecia 25
Miejscowość: Golub-Dobrzyń
Kod NUTS: PL616
Kod pocztowy: 87-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dawid Jarecki, Małgorzata Gołębiewska, Marta Jaworska
E-mail: um@golub-dobrzyn.pl
Tel.: +48 566835410
Faks: +48 566835415
Adresy internetowe:
Główny adres: http://golub-dobrzyn.miasto.nowoczesnagmina.pl/

1.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
1.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://golub-dobrzyn.miasto.nowoczesnagmina.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

1.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

1.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
11.1) Wielkość lub zakres zamówienia
11.1.1) Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu miasta Golubia-Dobrzynia
Numer referencyjny: WGK.271.6.2019

11.1.2) Główny kod CPV
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90500000
II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi
II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu 
miasta Golubia-Dobrzynia. Zakres zamówienia dotyczy wszystkich nieruchomości zamieszkałych i 
niezamieszkałych.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w rozdziale 3.

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
II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL616
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Golub-Dobrzyń

II.2.4) Opis zamówienia:
1) Rodzaj odpadów do odbioru:
a) Komunalne odpady zmieszane, bioodpady, papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania 
wielomateriałowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne wielkogabarytowe, zużyte opony, 
przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w 
gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia 
monitoringu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużyte baterie i akumulatory, odpady 
budowlane i rozbiórkowe, odzież i tekstylia, zużyte opony, popioły z palenisk domowych, odpady z czyszczenia 
ulic i placów.
b) Sposób odbioru odpadów:
i. odpady komunalne zmieszane a także odbierane selektywnie bioodpady, papier, szkło, tworzywa sztuczne (w 
tym pojemniku także metal i opakowania wielomateriałowe) oraz popiół - od właściciela odbiera przedsiębiorca 
zgodnie z uchwałą,
ii. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w punktach ich 
sprzedaży - w godzinach ich pracy oraz 2 razy do roku z terenów nieruchomości.
iii. meble i odpady wielkogabarytowe - w punkcie selektywnego zbierania odpadów - w godzinach jego pracy 
oraz 2 razy w roku z terenów nieruchomości.
iv. odpady budowlane i rozbiórkowe - w punkcie selektywnego zbierania odpadów - w godzinach jego pracy;
v. chemikalia i zużyte opony - w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w punktach ich sprzedaży - w 
godzinach ich pracy;
vi. przeterminowane leki - w punkcie selektywnego zbierania odpadów - w godzinach jego pracy oraz od 
właścicieli aptek na zgłoszenie;
vii. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu substancji we krwi, w 
szczególności igieł i strzykawek - w punkcie selektywnego zbierania odpadów - w godzinach jego pracy;
viii. odpady z czyszczenia ulic i placów - od jednostki zajmującej się oczyszczaniem miasta;
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ix. zużyte baterie i akumulatory - w punkcie selektywnego zbierania odpadów - w godzinach jego pracy;
x. odzież i tekstylia - w punkcie selektywnego zbierania odpadów- w godzinach jego pracy.
2) Szacunkowa ilość pojemników:
a) Pojemniki do odpadów komunalnych zmieszanych:
i. 60 l - 100 szt.
ii. 110 l (zamiennie 120 l lub 240 l) - 2 000 szt.
iii. 1 100 l - 300 szt.
iv. KP7 - 4 szt.
b) Pojemniki do segregacji odpadów:
i. 110 l (zamiennie 120 l lub 240 l) - 2 200 szt. (w tym 550 szt. koloru zielonego, 550 szt. koloru niebieskiego, 
550 szt. koloru żółtego i 550 szt. koloru brązowego)
ii. 1100 l - 600 szt. (w tym 150 koloru zielonego, 150 szt. koloru niebieskiego, 150 szt. koloru żółtego i 150 szt. 
koloru brązowego)
iii. KP7 - 2 szt. (z podziałem na 4 komory - papier, szkło, plastik i bio - odpowiednio oznaczone kolorami)
iv. 110/120 na popiół - ok. 1 000 szt. - dopuszcza się także innej pojemności, preferowane pojemniki metalowe
c) Oznaczenie pojemników do segregacji:
i. kolor niebieski - opatrzone napisem „papier”,
ii. kolor żółty - opatrzone napisem „ metale i tworzywa sztuczne”,
iii. kolor zielony - opatrzone napisem „szkło”,
iv. kolor brązowy - opatrzone napisem „bio”
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 
rozdziale 3.

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: 01/02/2020
Koniec: 31/01/2023
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
111.1) Warunki udziału
111.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru

zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
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Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dn. 13.9.1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminie (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010);
b) posiada wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r., 
poz. 701 ze zmianami), obejmującym minimum przedmiot zamówienia;
c) posiada wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez 
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (wymagany zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 11.9.2015 r. o 
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym);
d) posiada zezwolenie na zbieranie odpadów objętych zamówieniem, o których mowa w art. 41 lub 232 ustawy 
o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U. z 2019 poz.701 ze zm.)
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów:
i. wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dn. 13.9.1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminie 
(Dz.U. z 2019 r., poz. 2010);
ii. wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r., poz. 701 
ze zmianami), obejmującym minimum przedmiot zamówienia;
iii. wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Marszałka 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego (wymagany zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 11.9.2015 r. o zużytym 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym),
iv. zezwolenie na zbieranie odpadów objętych zamówieniem, o których mowa w art. 41 lub 232 ustawy o 
odpadach z dnia 14.12.2012 r.

111.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte 
wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 250 000,00 PLN,
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 2 000 000,00 PLN.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji 
ekonomicznej lub finansowej:
i. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości nie niższej niż 250 000,00 PLN, w 
okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu;
ii. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 2 000 
000,00 PLN

111.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca winien wykazać, że:
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a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę polegające na odbieraniu i 
zagospodarowaniu odpadów komunalnych o wartości brutto co najmniej 2 000 000,00 PLN;
b) dysponuje wyposażeniem umożliwiającym odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości tj.:
i. 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych;
ii. 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych;
iii. 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej;
c) Dysponuje bazą magazynowo-transportową, do której posiada tytuł prawny, usytuowaną w gminie Miasto 
Golub-Dobrzyń, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy miasta Golubia-Dobrzynia.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności 
technicznej lub zawodowej:
i. wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wraz z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych 
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być 
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu (załącznik nr 4);
ii. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania 
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (załącznik nr 5);
iii. opisu urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę w 
celu zapewnienia jakości (załącznik 6)

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:
1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz 
danych zawartych w ofercie, zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
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

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

03/12/2019 S233
https://ted.europa.eu/
TED

5 / 8

https://ted.europa.eu/


Dz.U./S S233
03/12/2019
571902-2019-PL

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 6 / 8

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: 08/01/2020 
Czas lokalny: 11:00

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: 07/03/2020
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert 

Data: 08/01/2020 
Czas lokalny: 11:30 
Miejsce: 
Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia, pl. 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, POLSKA 
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane 
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Otwarcie ofert jest jawne. 
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

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: 
II półrocze 2022

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: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
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: 
Zamawiający na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza Wykonawcę, wobec którego 
zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
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Zamawiający dodatkowo przewiduje wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp:
1) pkt 1: z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę w stosunku do którego 
otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane 
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.
332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 
149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspo-kojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 
ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 
398, 685, 1544 i 1629;
2) pkt 8: z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę, który naruszył obowiązki 
dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający 
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w 
ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 
tych należności.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie do złożenia 
następujących dokumentów, o których mowa w SIWZ rozdział 7, tj.:
i. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;
ii. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków;
iii. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
iv. odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
v. oświadczenia 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;
vi. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne;
vii. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w 
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich 
znaczeniem:
Cena 60 %
Dodatkowa dezynfekcja pojemników 15 %
Włączenie się w akcje promocyjno-edukacyjne 10 %
Emisja spalin 15 %
Wadium:
1. Zgodnie z art. 45 ustawy Zamawiający wymaga, aby oferta była zabezpieczona wadium w kwocie 60 000,00 
PLN.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 uPzp.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Gminy 
Miasto Golub-Dobrzyń, pl. 1000-lecia 25 o nr: 35 9551 0002 0100 2219 2000 0001 prowadzony w Banku 
Spółdzielczym w Piotrkowie Kuj. O/Zbójno z oznaczeniem „Wadium - WGK.271.6.2019”.
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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:
28/11/2019
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