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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 MIasto Golub-Dobrzyń
Krajowy numer identyfikacyjny: 5030054345
Adres pocztowy: Plac 1000-lecia 25
Miejscowość: Golub-Dobrzyń
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Kod pocztowy: 87-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dawid Jarecki
E-mail: djarecki@golub-dobrzyn.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://golub-dobrzyn.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Adres profilu nabywcy: https://www.golub-dobrzyn.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://golub-dobrzyn.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://golub-dobrzyn.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

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 stałych odpadów komunalnych z terenu miasta Golubia-Dobrzynia
Numer referencyjny: WK.271.4.2022

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 stałych odpadów komunalnych z terenu miasta 
Golubia-Dobrzynia. Zakres zamówienia dotyczy wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

mailto:djarecki@golub-dobrzyn.pl
https://golub-dobrzyn.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
https://www.golub-dobrzyn.pl/
https://golub-dobrzyn.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
https://golub-dobrzyn.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
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II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
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: PL616 Grudziądzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Miasto Golub-Dobrzyń

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu miasta 
Golubia-Dobrzynia. Zakres zamówienia dotyczy wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.
Prognozowana ilość odpadów komunalnych do przyjęcia i zagospodarowania w okresie 24 miesięcy:
- 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 6 741,4 Mg
- 20 01 01 Papieru i tektury – 309,36 Mg
- 20 01 39 Tworzyw sztucznych – 502,2 Mg
- 20 01 02 Szkło – 312,88 Mg
- 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji – 1 052,86 Mg
- 20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 zawierające 
niebezpieczne składniki – 0,24 Mg
- 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 – 
5,12 Mg
- 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe – 309,36 Mg
- 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 
09 03 – 4 Mg
- 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 – 0,52 Mg
- 16 01 03 Zużyte opony – 2,36Mg
Wymienione ilości odpadów są ilością prognozowaną do przyjęcia przez Wykonawcę w okresie objętym 
zamówieniem. Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia rzeczywistej ilości odpadów, różniącej się w dół, lub w 
górę od prognozowanej.
Liczba nieruchomości z których odbierane będą odpady:
- Liczba budynków mieszkalnych ok. 1400, w tym ok. 220 szt. wielorodzinne (powyżej 4 lokali) i 1180 szt. 
jednorodzinne
- Nieruchomości niezamieszkałe– ok. 300 szt., w tym m.in. budynki biurowe ok. 40 szt., apteki – 8 szt., budynki 
oświaty, kultury, sportu i kultu religijnego – ok. 15 szt., cmentarze – 3 szt., budynki opieki zdrowia – ok.10 szt., 
gastronomia – ok. 20 szt. sklepy duże – 8 szt. - Ogółem nieruchomości (wszystkie) – ok. 1700 szt.

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



3 / 4

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/02/2023
Koniec: 31/01/2025
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 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 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.);
b) posiada wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 
2022 r. poz. 699 z późn. zm.) 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 września 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 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do SWZ. W jej treści podano wszelkie istotne dla Zamawiającego 
warunki realizacji zamówienia oraz dopuszczalne zmiany postanowień umowy. Dopuszcza się ponadto w 
porozumieniu z Wykonawcą wprowadzenie do treści umowy drobnych zmian i korekt, jednak wyłącznie 
w zakresie niepowodującym istotnych zmian przedstawionych warunków handlowych niekorzystnych dla 
Zamawiającego.

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
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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: 05/12/2022
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: 04/03/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 05/12/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
https://golub-dobrzyn.ezamawiajacy.pl/

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:
IV kwartał 2024

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy znajduje się w SWZ.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/10/2022

https://golub-dobrzyn.ezamawiajacy.pl/

