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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:62050-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Przechlewo: Usługi wywozu odpadów
2022/S 025-062050

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Przechlewo
Krajowy numer identyfikacyjny: 8431528365
Adres pocztowy: ul. Człuchowska 26
Miejscowość: Przechlewo
Kod NUTS: PL636 Słupski
Kod pocztowy: 77-320
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Danuta Karpińska
E-mail: zp@przechlewo.pl 
Tel.:  +48 598334301
Faks:  +48 598334631
Adresy internetowe:
Główny adres: https://przechlewo.pl
Adres profilu nabywcy: https://przechlewo.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/przechlewo
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/przechlewo

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:
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu 
Gminy Przechlewo
Numer referencyjny: IRP.ZP.271.1.2022

II.1.2) Główny kod CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów

04/02/2022 S25
https://ted.europa.eu/TED

1 / 6

mailto:zp@przechlewo.pl
https://przechlewo.pl
https://przechlewo.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/przechlewo
https://platformazakupowa.pl/pn/przechlewo


Dz.U./S S25
04/02/2022
62050-2022-PL

2 / 6

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych – papieru, metali i 
tworzyw sztucznych, bioodpadów, popiołu oraz odpadów niesegregowanych od właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Przechlewo oraz ich transport do Zakładu Zagospodarowania 
Odpadów „Nowy Dwór” Sp. z o.o. w Nowym Dworze k/Chojnic (adres/miejsce transportu: Nowy Dwór 35, 
89-620 Chojnice).
Odebrane odpady komunalne należy przekazać do Regionalnej Instalacji Przetwarzania
Odpadów Komunalnych, wyznaczonej dla regionu południowego w Wojewódzkim Planie
Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022 tj. Zakładu Zagospodarowania
Odpadów „Nowy Dwór” Sp. z o.o. w Nowym Dworze k. Chojnic lub w przypadku jej awarii
uniemożliwiającej odbieranie odpadów do instalacji zastępczej wskazanej w Wojewódzkim
Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636 Słupski

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych – papieru, metali i 
tworzyw sztucznych, bioodpadów, popiołu oraz odpadów niesegregowanych od właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Przechlewo oraz ich transport do Zakładu Zagospodarowania 
Odpadów „Nowy Dwór” Sp. z o.o. w Nowym Dworze k/Chojnic (adres/miejsce transportu: Nowy Dwór 35, 
89-620 Chojnice).
Odebrane odpady komunalne należy przekazać do Regionalnej Instalacji Przetwarzania
Odpadów Komunalnych, wyznaczonej dla regionu południowego w Wojewódzkim Planie
Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022 tj. Zakładu Zagospodarowania
Odpadów „Nowy Dwór” Sp. z o.o. w Nowym Dworze k. Chojnic lub w przypadku jej awarii
uniemożliwiającej odbieranie odpadów do instalacji zastępczej wskazanej w Wojewódzkim
Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: termin płatności / Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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
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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:
Wykonawcy w zakresie spełnienia warunku muszą:
- posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości z terenu gminy Przechlewo, obejmujące wszystkie kody odpadów będące przedmiotem 
zamówienia.
- posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów wymienionych w opisie 
przedmiotu zamówienia, wydane przez właściwy organ.
W przypadku powierzenia niektórych zadań podwykonawcom, również oni winni posiadać wymagane 
przepisami prawa stosowne zezwolenia, wpisy, dotyczące wykonywania przez nich usług.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub
finansowej, jeżeli :
a) wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
ubezpieczenia co najmniej 500.000,00 tys. PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych),

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) posiada doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej jednej usługi odpowiadającej swoim 
rodzajem zadaniu stanowiącemu przedmiot zamówienia tj. polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych 
z nieruchomości zamieszkałych w ilości nie mniejszej niż 1.000 Mg rocznie , wykonanej nie wcześniej niż w 
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okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie;
b) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującym sprzętem:
• pojazd przystosowany do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych - ilość 1 szt.
• pojazd przystosowany do odbioru odpadów komunalnych zmieszanych (śmieciarka bezpyłowa) o masie 
całkowitej powyżej 3,5 t - ilość 1 szt.
• pojazd przystosowany do odbioru odpadów biodegradowalnych o masie całkowitej
do 3,5 t - ilość 1 szt.
• bazą magazynowo - transportową zlokalizowaną w odległości nie większej niż
60 km od granicy Gminy Przechlewo, do której Wykonawca posiada tytuł prawny.
W zakresie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów realizujących odbiór i transport 
odpadów komunalnych na terenie Gminy Przechlewo należy zapewnić, aby:
• konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz 
minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady,
• pojazdy były wyposażone w system:
monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, 
przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz
czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiających weryfikację tych danych,
• pojazdy były wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu 
pojemników,
• pojazdy były trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i 
numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
• pojazdy były poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu 
sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie. Wykonawca 
musi posiadać aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie tych czynności.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę w 
trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę pracowników - kierowca pojazdu.

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: 09/03/2022
Czas lokalny: 12:00

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
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Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 09/03/2022
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Zakupowej

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

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

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
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 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1.Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1).
2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści 
dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie.
3.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 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

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 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/01/2022
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