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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:485587-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Września: Usługi związane z odpadami
2020/S 200-485587

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Września
Krajowy numer identyfikacyjny: 7891001386
Adres pocztowy: ul. Ratuszowa 1
Miejscowość: Września
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 62-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Koralewski
E-mail: przetarg@wrzesnia.pl 
Tel.:  +48 616404151
Faks:  +48 616404044
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wrzesnia.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/wrzesnia
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/wrzesnia
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:
Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Września w 
2021 r.
Numer referencyjny: ZP-271/52/WP/2020

II.1.2) Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości 
zamieszkałych, położonych na terenie gminy Września w 2021 r.:
1) przedmiotem zamówienia objęte jest zagospodarowanie odpadów:
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury,
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych,
15 01 04 Opakowania z metali,
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe,
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe,
15 01 07 Opakowania ze szkła,
16 01 03 Zużyte opony,
17 01 01 Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów z materiału ceramicznych i elementów 
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,
20 01 39 Tworzywa sztuczne,
20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny,
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji,
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe,
20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach;
2) szacowana ilość odpadów wynosi 19 679,11 Mg.

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: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Września.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, położonych na 
terenie miasta i gminy Września w 2021 r. w ilości szacunkowej 19 679,11 Mg.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje załadunek oraz transport odpadów ze stacji przeładunkowej w Bardzie 
(działka o numerze geodezyjnym 91/4) do instalacji komunalnej. Załadunek i transport odbywać się będzie przy 
pomocy środków zapewnionych przez wykonawcę i na jego koszt.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania dostarczonych odpadów do miejscowości Bardo, od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00 i w jedną sobotę miesiąca w godzinach od 8.00 do 12.00, 
za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Wykonawca zobowiązuje się przyjmować odpady w innym 
terminie niż określony w pkt 4, po uprzednim odrębnym uzgodnieniu tego terminu przez strony. Podstawą do 
ustalenia tego terminu będzie zaistnienie zdarzeń niezależnych od zamawiającego, wywołanych przyczynami 
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zewnętrznymi (m.in. siłą wyższą), których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, a 
w wyniku których zaistniała nagła potrzeba dostarczenia odpadów.
4. Wykonawca poprzez wykonanie usługi zagospodarowania odpadów dochowa szczególnej staranności by 
dążyć do uzyskania odpowiednich (określonych przepisami prawa) poziomów recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania.
5. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości zgodnie z 
wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin płatności faktury / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: praca instalacji / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
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
Wykonawca w terminie do upływu terminu składania ofert wniesie wadium w wysokości: 50 000 PLN (słownie: 
pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny brutto podanej w ofercie, z 
uwzględnieniem art. 87 ust. 2 i 3 ustawy.

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 stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza 
spełnianie warunku poprzez złożenie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza 
spełnianie warunku poprzez złożenie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował 
instalacją komunalną zapewniającą przetwarzanie odpadów komunalnych o mocy przerobowej zdolnej 
zagospodarować odpady pochodzące z terenu gminy Września w okresie obowiązywania umowy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca przedstawi wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych 
wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi 
zasobami.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
Wykonawca musi posiadać status instalacji komunalnej spełniającej wymagania określone ustawą o odpadach 
z dnia 14 grudnia 2012 r. i innych obowiązujących przepisów prawa.

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy określa załącznik nr 2 do SIWZ – Projekt umowy.

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: 19/11/2020
Czas lokalny: 10:45

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 19/11/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, 
ul. Ratuszowa 1, pokój nr 5, dnia 19 listopada 2020 r., o godzinie 11.00 za pośrednictwem platformy, poprzez 
odszyfrowanie i otwarcie 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:
Wrzesień–październik 2021 r.
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VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający na podstawie art. 24 aa ust. 1 ustawy najpierw dokona oceny ofert, następnie zbada czy 
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22 
ust 1 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez zamawiającego zgodnie z 
opisem zamieszczonym w ust. 2 oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których 
mowa w art. 24 ust 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.
3. Wykonawca do oferty zobowiązany jest załączyć:
1) oświadczenie JEDZ w formie elektronicznej podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
2) formularz oferty w formie elektronicznej opracowany wg zaleceń rozdziału XII SIWZ zgodnie z załączonymi 
przez zamawiającego plikami;
3) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, o ile 
ofertę składa pełnomocnik wykonawcy – pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) winno być złożone w oryginału w formie 
elektronicznej podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopii poświadczonej notarialnie w 
formie elektronicznej podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. W przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt 2 ppkt b wykonawca winien dołączyć do oferty zobowiązanie 
podmiotu trzeciego w formie elektronicznej podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, wezwie wykonawcę, 
którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia za pośrednictwem poczty elektronicznej w 
wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów:
1) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu;
3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) 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, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
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zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu;
5) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych;
6) dokument potwierdzający prawo własności lub prawo do dysponowania instalacją komunalną zapewniającą 
przetwarzanie odpadów komunalnych.

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 224587701
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Terminy wniesienia odwołania:
1) 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;
2) 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;
3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i pkt 2 w przypadku zamówień, których wartość 
zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – 
w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
4) jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie 
wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

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 224587701
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/10/2020
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