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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:655634-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Czernikowo: Pojazdy do transportu odpadów
2021/S 248-655634

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Gmina Czernikowo
Krajowy numer identyfikacyjny: 91086676100000
Adres pocztowy: ul. Słowackiego 12
Miejscowość: Czernikowo
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 87-640
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wiktor Traczyk, Marek Brzustewicz
E-mail: przetargi@czernikowo.pl 
Tel.:  +48 542875001
Faks:  +48 542305051
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.czernikowo.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/czernikowo
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/czernikowo
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:
Modernizacja systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Czernikowo
Numer referencyjny: IWP.271.1.12.2021

II.1.2) Główny kod CPV
34144510 Pojazdy do transportu odpadów

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Modernizacja systemu gospodarowania odpadami na 
terenie gminy Czernikowo” z podziałem na części:
- Część nr 1 – Dostawa fabrycznie nowych specjalistycznych pojazdów przeznaczonych do odbioru i transportu 
odpadów,
- Część nr 2 – Dostawa nowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:
• Załączniku nr 9 do SWZ – dla części nr 1,
• Załączniku nr 10 do SWZ – dla części nr 2.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa fabrycznie nowych specjalistycznych pojazdów przeznaczonych do odbioru i transportu odpadów.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34144511 Pojazdy do zbierania odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gminny Zakład Komunalny, ul. Leśna 1, 87-640 Czernikowo

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowych specjalistycznych pojazdów przeznaczonych do 
odbioru i transportu odpadów tj.:
• samochód ciężarowy z zabudową typu śmieciarka – szt. 2
• samochód ciężarowy z zamontowanym urządzeniem hakowym – szt. 1
• samochód typu wywrotka siatkowa – szt. 1
• przyczepa do przewozu kontenerów – szt. 1.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 9 do SWZ oraz we wzorze umowy 
stanowiącym Załącznik nr 2a do SWZ.

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
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
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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
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 120 dni od dnia podpisania 
umowy.
Termin wykonania zamówienia jest w przedmiotowym postępowaniu kryterium oceny ofert.
Najdłuższy możliwy termin wykonania zamówienia wymagany przez Zamawiającego – 120 dni od dnia 
podpisania umowy.
Najkrótszy wymagany termin wykonania zamówienia – 80 dni od dnia podpisania umowy.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa nowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34928480 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gminny Zakład Komunalny, ul. Leśna 1, 87-640 Czernikowo

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Zamawiający zgodnie z art. 441 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość skorzystania z opcji na warunkach 
przewidzianych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
2. Podstawowy zakres przedmiotu zamówienia (część gwarantowana) obejmuje zakup i dostawę pojemników 
zewnętrznych przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów:
a) pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 240 l – 2 460 szt.
b) pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 660 l – 6 szt.
c) pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 1100 l – 132 szt.
d) pojemniki na szkło o pojemności 1100 l - 6 szt.
e) pojemniki na tworzywa sztuczne o pojemności 1100 l - 6 szt.
f) pojemniki na papier o pojemności 1100 l - 6 szt.
g) pojemniki na szkło o pojemności 120 l – 1 050 szt.
3. Część objęta opcją obejmuje zakup i dostawę zewnętrznych pojemników na szkło o pojemności 120 l w 
szacunkowej ilości max. 1 150 szt.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 10 do SWZ oraz we wzorze umowy 
stanowiącym Załącznik nr 2b do SWZ.

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
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Część objęta opcją obejmuje zakup i dostawę zewnętrznych pojemników na szkło o pojemności 120 l w 
szacunkowej ilości max. 1 150 szt.
• Skorzystanie przez Zamawiającego z opcji możliwe będzie po uzyskaniu środków finansowych 
umożliwiających realizację opcjonalnego zakresu zamówienia.
• Warunkiem uruchomienia opcji jest złożenie przez Zamawiającego, nie później niż w terminie 1 miesiąca 
od dnia podpisania umowy, pisemnego oświadczenia woli o skorzystaniu z opcji. Po upływie tego terminu 
Zamawiający nie będzie mógł skorzystać z opcji.
• W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z 
tego tytułu.
• Rozliczenie przedmiotu zamówienia objętego zakresem opcji nastąpi na podstawie ceny określonej w 
Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 1b do SWZ).
• Postanowienia SWZ odnoszące się do części gwarantowanej przedmiotu zamówienia znajdują odpowiednie 
zastosowanie do części objętej opcją.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 120 dni od dnia podpisania 
umowy.
Termin wykonania zamówienia jest w przedmiotowym postępowaniu kryterium oceny ofert.
Najdłuższy możliwy termin wykonania zamówienia wymagany przez Zamawiającego – 120 dni od dnia 
podpisania umowy.
Najkrótszy wymagany termin wykonania zamówienia – 80 dni od dnia podpisania umowy.

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 nie określa w tym zakresie żadnych warunków.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych warunków.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał 
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonuje:
• Część nr 1 – Dostawa fabrycznie nowych specjalistycznych pojazdów przeznaczonych do odbioru i transportu 
odpadów:
co najmniej jedno zadanie polegające na dostawie jednej sztuki fabrycznie nowego pojazdu do zbierania 
i transportu odpadów - śmieciarki o pojemności skrzyni ładunkowej (łącznie w przypadku zabudowy 
dwukomorowej) minimum 20m3 i wartości brutto nie mniejszej niż 600 000,00 tys. zł.
• Część nr 2 – Dostawa nowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów:
co najmniej jedno zadanie polegające na dostawie pojemników 2-kołowych na odpady o wartości brutto nie 
mniejszej niż 100 000,00 zł.
Uwaga: dla potrzeb oceny spełnienia warunku określonego powyżej, jeżeli wartości zostaną podane w walutach 
innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do waluty podany przez NBP na dzień opublikowania 
ogłoszenia o zamówieniu.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Umowy zostaną zawarte z wybranymi Wykonawcami na warunkach określonych we Wzorach umów, 
stanowiących odpowiednio dla części postępowania:
• Załącznik nr 2a do SWZ – dla części nr 1,
• Załącznik nr 2b do SWZ – dla części nr 2.

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: 19/01/2022
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: 18/04/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 19/01/2022
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:
https://platformazakupowa.pl/pn/czernikowo
siedziba Zamawiającego

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

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
- Część nr 1 – Dostawa fabrycznie nowych specjalistycznych pojazdów przeznaczonych do odbioru i transportu 
odpadów - 30 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100).
- Część nr 2 - Dostawa nowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów - 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć 
tysięcy 00/100).
2. Ofertę, w tym Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ/ESPD) składa się, pod rygorem 
nieważności, w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
3. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/czernikowo na stronie odpowiedniego postępowania.
4. Oświadczenia i dokumenty dołączane do składanej oferty:
1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (JEDZ/ESPD).
2) Dowód wniesienia wadium - oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej, jeśli wadium 
wnoszone jest w formie gwarancji lub poręczenia.
3) Przedmiotowe środki dowodowe:
- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie spełniania parametrów technicznych i wyposażenia oferowanych 
pojazdów – część nr 1.
- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie spełniania parametrów technicznych oferowanych pojemników – część 
nr 2.
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
- Oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1.1. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu.
5) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia 
wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 7.1.1.:
- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że 
Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.
- Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu 
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego 
zasoby – zgodnie z art. 125 ust. 5 ustawy Pzp.
6) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty:
• odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru,
• dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
niniejszego zamówienia publicznego - w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę,
• stosowne pełnomocnictwo(a) potwierdzające, że dana osoba nie wymieniona w dokumencie rejestracyjnym 
prowadzonej działalności jest upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu; dotyczy również 
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osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy 
Pzp.
5. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w którym w 
odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy (art. 132 
ustawy Pzp).
Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy 
Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej 
Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania 
warunków udziału w postępowaniu.

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
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. 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 przysługują 
środki ochrony prawnej określone w DZIALE VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wobec ogłoszenia 
o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia środki ochrony prawnej przysługują 
również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, 
prowadzoną przez Prezesa Urzędu. 3. Zgodnie z przepisami Działu VI Rozdział 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych: Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca 
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Odwołanie wnosi się do 
Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio 
własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 6. .Odwołujący przesyła kopię 
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odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on 
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać 
się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed 
upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 7. Wykonawca może w 
terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami 
ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie 
ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie: 10 dni od dnia przesłania informacji 
o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - 
w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8; 9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 
internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8; 10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej w ppkt 8. i 9. wnosi się 
w terminie: 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 11. Jeżeli Zamawiający mimo takiego 
obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się 
nie później niż w terminie: 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od 
dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku 
udzielenia zamówienia w trybie zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem; 
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający: 
DALSZE SZCZEGÓŁY ZAWARTO W SIWZ

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
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/12/2021
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