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Polska-Czempiń: Usługi związane z odpadami
2019/S 194-471948
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów - Selekt
6981716272
ul. Kościańskie Przedmieście 2B
Czempiń
64-020
Polska
Osoba do kontaktów: Bogusław Baraniak
Tel.: +48 612826303/+48 612823358
E-mail: czo.selekt@czempin.pl
Faks: +48 612826303
Kod NUTS: PL41
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.selekt.czempin.pl
I.2)
Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/selekt_czempin
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/selekt_czempin
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać
na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: związek międzygminny
I.5)
Główny przedmiot działalności
Środowisko
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gmin
uczestniczących w ZM CZO- Selekt.
Numer referencyjny: CZO.272.1.2019
II.1.2)
Główny kod CPV
90500000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór odp. kom. z terenu następujących gmin:
Brodnica, Czempiń, Dolsk, Dopiewo, Granowo, Grodzisk Wielkopolski, Kamieniec,
Kaźmierz, Komorniki, gminy Kościan i gminy miejskiej Kościan, miasta
Puszczykowo, Opalenica, Rakoniewice, Stęszew, Wielichowo, Zbąszyń. Odpady
odbierane będą: 1) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują

mieszkańcy, 2) z domków letniskowych i nieruchomości mieszanych, tj.
nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, na których
powstają odpady komunalne, 3) z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK), z aptek i elektropunktów. Przedmiot zamówienia obejmuje
również dostarczenie odebranych odpadów i ich rozładunek w Instalacji
Komunalnej - PreZero Recykling Zachód Sp. z o.o. w Piotrowie Pierwszym 26/27,
64-020 Czempiń lub stacji przeładunkowej zlokalizowanej w Czarnej Wsi, gmina
Grodzisk Wielkopolski.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 35 847 204.15 PLN
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: 16
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy
Brodnica
Część nr: 1
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90512000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren gminy Brodnica

II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór odp. kom. z terenu gminy Brodnica. Odpady
odbierane będą: 1) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, 2) z domków letniskowych i nieruchomości mieszanych, tj.
nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, na których
powstają odpady komunalne, 3) z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK), z aptek i elektropunktów. Przedmiot zamówienia obejmuje
również dostarczenie odebranych odpadów i ich rozładunek w Instalacji
Komunalnej - PreZero Recykling Zachód Sp. z o.o. w Piotrowie Pierwszym 26/27,
64-020 Czempiń lub stacji przeładunkowej zlokalizowanej w Czarnej Wsi, gmina
Grodzisk Wielkopolski. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,określenie
przewidywanych ilości oraz częstotliwości usług zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ
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
Wartość bez VAT: 606 690.00 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2022
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający ustala prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia tego

zamówienia maksymalnie o 5 % (dla każdej z wymienionej w tabeli z Załączniku nr
3 do SIWZ kategorii odpadów).
Wymagalność pozostałej ilości zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego.
Uwarunkowaną prawem opcji część świadczenia uruchamia się jednorazowo lub
sukcesywnie na podstawie jednostronnej dyspozycji Zamawiającego.
Nie zrealizowanie zamówienia w całości przez Zamawiającego, w przypadku
odebrania odpadów w mniejszej ilości niż ilość podana powyżej w przypadku
ustalenia prawa opcji lub w przypadku zlecenia usług dodatkowych, nie może być
podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy.
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
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy
Czempiń
Część nr: 2
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90512000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren gminy Czempiń

II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór odp. kom. z terenu gminy Czempiń. Odpady
odbierane będą: 1) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, 2) z domków letniskowych i nieruchomości mieszanych, tj.
nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, na których
powstają odpady komunalne, 3) z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK), z aptek i elektropunktów. Przedmiot zamówienia obejmuje
również dostarczenie odebranych odpadów i ich rozładunek w Instalacji
Komunalnej - PreZero Recykling Zachód Sp. z o.o. w Piotrowie Pierwszym 26/27,
64-020 Czempiń lub stacji przeładunkowej zlokalizowanej w Czarnej Wsi, gmina
Grodzisk Wielkopolski. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określenie
przewidywanych ilości oraz częstotliwości usług zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ.
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
Wartość bez VAT: 1 637 070.75 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2022
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: tak
Opis opcji:

Zamawiający ustala prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia tego
zamówienia maksymalnie o 5 % (dla każdej z wymienionej w tabeli z Załączniku nr
3 do SIWZ kategorii odpadów).
Wymagalność pozostałej ilości zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego.
Uwarunkowaną prawem opcji część świadczenia uruchamia się jednorazowo lub
sukcesywnie na podstawie jednostronnej dyspozycji Zamawiającego.
Nie zrealizowanie zamówienia w całości przez Zamawiającego, w przypadku
odebrania odpadów w mniejszej ilości niż ilość podana powyżej w przypadku
ustalenia prawa opcji lub w przypadku zlecenia usług dodatkowych, nie może być
podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy.
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
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Dolsk
Część nr: 3
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90512000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren gminy Dolsk

II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór odp. kom. z terenu gminy Dolsk. Odpady
odbierane będą: 1) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, 2) z domków letniskowych i nieruchomości mieszanych, tj.
nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, na których
powstają odpady komunalne, 3) z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK), z aptek i elektropunktów. Przedmiot zamówienia obejmuje
również dostarczenie odebranych odpadów i ich rozładunek w Instalacji
Komunalnej - PreZero Recykling Zachód Sp. z o.o. w Piotrowie Pierwszym 26/27,
64-020 Czempiń lub stacji przeładunkowej zlokalizowanej w Czarnej Wsi, gmina
Grodzisk Wielkopolski. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określenie
przewidywanych ilości oraz częstotliwości usług zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ.
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
Wartość bez VAT: 688 558.50 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2022
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: tak
Opis opcji:

Zamawiający ustala prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia tego
zamówienia maksymalnie o 5 % (dla każdej z wymienionej w tabeli z Załączniku nr
3 do SIWZ kategorii odpadów).
Wymagalność pozostałej ilości zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego.
Uwarunkowaną prawem opcji część świadczenia uruchamia się jednorazowo lub
sukcesywnie na podstawie jednostronnej dyspozycji Zamawiającego.
Nie zrealizowanie zamówienia w całości przez Zamawiającego, w przypadku
odebrania odpadów w mniejszej ilości niż ilość podana powyżej w przypadku
ustalenia prawa opcji lub w przypadku zlecenia usług dodatkowych, nie może być
podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy.
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
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy
Dopiewo
Część nr: 4
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90512000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren gminy Dopiewo
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór odp. kom. z terenu gminy Dopiewo.
Odpady odbierane będą: 1) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, 2) z domków letniskowych i nieruchomości mieszanych, tj.
nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, na których
powstają odpady komunalne, 3) z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK), z aptek i elektropunktów. Przedmiot zamówienia obejmuje
również dostarczenie odebranych odpadów i ich rozładunek w Instalacji
Komunalnej - PreZero Recykling Zachód Sp. z o.o. w Piotrowie Pierwszym 26/27,
64-020 Czempiń lub stacji przeładunkowej zlokalizowanej w Czarnej Wsi, gmina
Grodzisk Wielkopolski. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określenie
przewidywanych ilości oraz częstotliwości usług zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ.
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
Wartość bez VAT: 3 760 268.40 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2022
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: tak
Opis opcji:

Zamawiający ustala prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia tego
zamówienia maksymalnie o 5 % (dla każdej z wymienionej w tabeli z Załączniku nr
3 do SIWZ kategorii odpadów).
Wymagalność pozostałej ilości zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego.
Uwarunkowaną prawem opcji część świadczenia uruchamia się jednorazowo lub
sukcesywnie na podstawie jednostronnej dyspozycji Zamawiającego.
Nie zrealizowanie zamówienia w całości przez Zamawiającego, w przypadku
odebrania odpadów w mniejszej ilości niż ilość podana powyżej w przypadku
ustalenia prawa opcji lub w przypadku zlecenia usług dodatkowych, nie może być
podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy.
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
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy
Granowo
Część nr: 5
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90512000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren gminy Granowo
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór odp. kom. z terenu gminy Granowo.
Odpady odbierane będą: 1) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, 2) z domków letniskowych i nieruchomości mieszanych, tj.
nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, na których
powstają odpady komunalne, 3) z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK), z aptek i elektropunktów. Przedmiot zamówienia obejmuje
również dostarczenie odebranych odpadów i ich rozładunek w Instalacji
Komunalnej - PreZero Recykling Zachód Sp. z o.o. w Piotrowie Pierwszym 26/27,
64-020 Czempiń lub stacji przeładunkowej zlokalizowanej w Czarnej Wsi, gmina
Grodzisk Wielkopolski. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określenie
przewidywanych ilości oraz częstotliwości usług zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ.
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
Wartość bez VAT: 862 449.00 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2022
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: tak

Opis opcji:
Zamawiający ustala prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia tego
zamówienia maksymalnie o 5 % (dla każdej z wymienionej w tabeli z Załączniku nr
3 do SIWZ kategorii odpadów).
Wymagalność pozostałej ilości zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego.
Uwarunkowaną prawem opcji część świadczenia uruchamia się jednorazowo lub
sukcesywnie na podstawie jednostronnej dyspozycji Zamawiającego.
Nie zrealizowanie zamówienia w całości przez Zamawiającego, w przypadku
odebrania odpadów w mniejszej ilości niż ilość podana powyżej w przypadku
ustalenia prawa opcji lub w przypadku zlecenia usług dodatkowych, nie może być
podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy.
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
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy
Grodzisk Wlkp.
Część nr: 6
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90512000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren gminy Grodzisk Wlkp.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór odp. kom. z terenu gminy Grodzisk Wlkp.
Odpady odbierane będą: 1) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, 2) z domków letniskowych i nieruchomości mieszanych, tj.
nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, na których
powstają odpady komunalne, 3) z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK), z aptek i elektropunktów. Przedmiot zamówienia obejmuje
również dostarczenie odebranych odpadów i ich rozładunek w Instalacji
Komunalnej - PreZero Recykling Zachód Sp. z o.o. w Piotrowie Pierwszym 26/27,
64-020 Czempiń lub stacji przeładunkowej zlokalizowanej w Czarnej Wsi, gmina
Grodzisk Wielkopolski. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określenie
przewidywanych ilości oraz częstotliwości usług zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ.
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
Wartość bez VAT: 2 795 013.46 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2022
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający ustala prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia tego
zamówienia maksymalnie o 5 % (dla każdej z wymienionej w tabeli z Załączniku nr
3 do SIWZ kategorii odpadów).
Wymagalność pozostałej ilości zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego.
Uwarunkowaną prawem opcji część świadczenia uruchamia się jednorazowo lub
sukcesywnie na podstawie jednostronnej dyspozycji Zamawiającego.
Nie zrealizowanie zamówienia w całości przez Zamawiającego, w przypadku
odebrania odpadów w mniejszej ilości niż ilość podana powyżej w przypadku
ustalenia prawa opcji lub w przypadku zlecenia usług dodatkowych, nie może być
podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy.
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
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy
Kamieniec
Część nr: 7
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90512000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren gminy Kamieniec
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór odp. kom. z terenu gminy Kamieniec.
Odpady odbierane będą: 1) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, 2) z domków letniskowych i nieruchomości mieszanych, tj.
nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, na których
powstają odpady komunalne, 3) z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK), z aptek i elektropunktów. Przedmiot zamówienia obejmuje
również dostarczenie odebranych odpadów i ich rozładunek w Instalacji
Komunalnej - PreZero Recykling Zachód Sp. z o.o. w Piotrowie Pierwszym 26/27,
64-020 Czempiń lub stacji przeładunkowej zlokalizowanej w Czarnej Wsi, gmina
Grodzisk Wielkopolski. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określenie
przewidywanych ilości oraz częstotliwości usług zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ.
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
Wartość bez VAT: 857 485.23 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2022
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający ustala prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia tego
zamówienia maksymalnie o 5 % (dla każdej z wymienionej w tabeli z Załączniku nr
3 do SIWZ kategorii odpadów).
Wymagalność pozostałej ilości zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego.
Uwarunkowaną prawem opcji część świadczenia uruchamia się jednorazowo lub
sukcesywnie na podstawie jednostronnej dyspozycji Zamawiającego.
Nie zrealizowanie zamówienia w całości przez Zamawiającego, w przypadku
odebrania odpadów w mniejszej ilości niż ilość podana powyżej w przypadku
ustalenia prawa opcji lub w przypadku zlecenia usług dodatkowych, nie może być
podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy.
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
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy
Kaźmierz
Część nr: 8
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90512000
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren gminy Kaźmierz
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór odp. kom. z terenu gminy Kaźmierz.
Odpady odbierane będą: 1) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, 2) z domków letniskowych i nieruchomości mieszanych, tj.
nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, na których
powstają odpady komunalne, 3) z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK), z aptek i elektropunktów. Przedmiot zamówienia obejmuje
również dostarczenie odebranych odpadów i ich rozładunek w Instalacji
Komunalnej - PreZero Recykling Zachód Sp. z o.o. w Piotrowie Pierwszym 26/27,
64-020 Czempiń lub stacji przeładunkowej zlokalizowanej w Czarnej Wsi, gmina
Grodzisk Wielkopolski. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określenie
przewidywanych ilości oraz częstotliwości usług zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ.
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
Wartość bez VAT: 1 132 861.72 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2022
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający ustala prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia tego
zamówienia maksymalnie o 5 % (dla każdej z wymienionej w tabeli z Załączniku nr
3 do SIWZ kategorii odpadów).
Wymagalność pozostałej ilości zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego.
Uwarunkowaną prawem opcji część świadczenia uruchamia się jednorazowo lub
sukcesywnie na podstawie jednostronnej dyspozycji Zamawiającego.
Nie zrealizowanie zamówienia w całości przez Zamawiającego, w przypadku
odebrania odpadów w mniejszej ilości niż ilość podana powyżej w przypadku
ustalenia prawa opcji lub w przypadku zlecenia usług dodatkowych, nie może być
podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy.
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
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy
Komorniki
Część nr: 9
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90512000

II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren gminy Komorniki
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór odp. kom. z terenu gminy Komorniki.
Odpady odbierane będą: 1) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, 2) z domków letniskowych i nieruchomości mieszanych, tj.
nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, na których
powstają odpady komunalne, 3) z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK), z aptek i elektropunktów. Przedmiot zamówienia obejmuje
również dostarczenie odebranych odpadów i ich rozładunek w Instalacji
Komunalnej - PreZero Recykling Zachód Sp. z o.o. w Piotrowie Pierwszym 26/27,
64-020 Czempiń lub stacji przeładunkowej zlokalizowanej w Czarnej Wsi, gmina
Grodzisk Wielkopolski. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określenie
przewidywanych ilości oraz częstotliwości usług zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ.
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
Wartość bez VAT: 4 377 160.20 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2022
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający ustala prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia tego
zamówienia maksymalnie o 5 % (dla każdej z wymienionej w tabeli z Załączniku nr
3 do SIWZ kategorii odpadów).
Wymagalność pozostałej ilości zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego.
Uwarunkowaną prawem opcji część świadczenia uruchamia się jednorazowo lub
sukcesywnie na podstawie jednostronnej dyspozycji Zamawiającego.
Nie zrealizowanie zamówienia w całości przez Zamawiającego, w przypadku
odebrania odpadów w mniejszej ilości niż ilość podana powyżej w przypadku
ustalenia prawa opcji lub w przypadku zlecenia usług dodatkowych, nie może być
podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy.
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
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy
Kościan i gminy miejskiej Kościan
Część nr: 10
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000

90512000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren gminy Kościan i gminy miejskiej Kościan
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór odp. kom. z terenu gminy Kościan i gminy
miejskiej Kościan. Odpady odbierane będą: 1) od właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy, 2) z domków letniskowych i nieruchomości
mieszanych, tj. nieruchomości w części zamieszkałych, a w części
niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, 3) z Punktów
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), z aptek i elektropunktów.
Przedmiot zamówienia obejmuje również dostarczenie odebranych odpadów i ich
rozładunek w Instalacji Komunalnej - PreZero Recykling Zachód Sp. z o.o. w
Piotrowie Pierwszym 26/27, 64-020 Czempiń lub stacji przeładunkowej
zlokalizowanej w Czarnej Wsi, gmina Grodzisk Wielkopolski. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia, określenie przewidywanych ilości oraz częstotliwości
usług zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ.
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
Wartość bez VAT: 6 150 881.10 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2022
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający ustala prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia tego
zamówienia maksymalnie o 5 % (dla każdej z wymienionej w tabeli z Załączniku nr
3 do SIWZ kategorii odpadów).
Wymagalność pozostałej ilości zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego.
Uwarunkowaną prawem opcji część świadczenia uruchamia się jednorazowo lub
sukcesywnie na podstawie jednostronnej dyspozycji Zamawiającego.
Nie zrealizowanie zamówienia w całości przez Zamawiającego, w przypadku
odebrania odpadów w mniejszej ilości niż ilość podana powyżej w przypadku
ustalenia prawa opcji lub w przypadku zlecenia usług dodatkowych, nie może być
podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy.
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
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta
Puszczykowo
Część nr: 11
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90512000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren miasta Puszczykowo
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór odp. kom. z terenu miasta Puszczykowo.
Odpady odbierane będą: 1) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, 2) z domków letniskowych i nieruchomości mieszanych, tj.
nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, na których
powstają odpady komunalne, 3) z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK), z aptek i elektropunktów. Przedmiot zamówienia obejmuje
również dostarczenie odebranych odpadów i ich rozładunek w Instalacji
Komunalnej - PreZero Recykling Zachód Sp. z o.o. w Piotrowie Pierwszym 26/27,
64-020 Czempiń lub stacji przeładunkowej zlokalizowanej w Czarnej Wsi, gmina
Grodzisk Wielkopolski. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określenie
przewidywanych ilości oraz częstotliwości usług zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ.
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
Wartość bez VAT: 1 904 670.11 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2022

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: tak
Opis opcji:
Zamawiający ustala prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia tego
zamówienia maksymalnie o 5 % (dla każdej z wymienionej w tabeli z Załączniku nr
3 do SIWZ kategorii odpadów).
Wymagalność pozostałej ilości zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego.
Uwarunkowaną prawem opcji część świadczenia uruchamia się jednorazowo lub
sukcesywnie na podstawie jednostronnej dyspozycji Zamawiającego.
Nie zrealizowanie zamówienia w całości przez Zamawiającego, w przypadku
odebrania odpadów w mniejszej ilości niż ilość podana powyżej w przypadku
ustalenia prawa opcji lub w przypadku zlecenia usług dodatkowych, nie może być
podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy.
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
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy
Opalenica
Część nr: 12

II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90512000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren gminy Opalenica
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór odp. kom. z terenu gminy Opalenica.
Odpady odbierane będą: 1) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, 2) z domków letniskowych i nieruchomości mieszanych, tj.
nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, na których
powstają odpady komunalne, 3) z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK), z aptek i elektropunktów. Przedmiot zamówienia obejmuje
również dostarczenie odebranych odpadów i ich rozładunek w Instalacji
Komunalnej - PreZero Recykling Zachód Sp. z o.o. w Piotrowie Pierwszym 26/27,
64-020 Czempiń lub stacji przeładunkowej zlokalizowanej w Czarnej Wsi, gmina
Grodzisk Wielkopolski. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określenie
przewidywanych ilości oraz częstotliwości usług zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ.
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
Wartość bez VAT: 4 164 394.50 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów
Początek: 01/01/2020

Koniec: 31/12/2022
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający ustala prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia tego
zamówienia maksymalnie o 5 % (dla każdej z wymienionej w tabeli z Załączniku nr
3 do SIWZ kategorii odpadów).
Wymagalność pozostałej ilości zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego.
Uwarunkowaną prawem opcji część świadczenia uruchamia się jednorazowo lub
sukcesywnie na podstawie jednostronnej dyspozycji Zamawiającego.
Nie zrealizowanie zamówienia w całości przez Zamawiającego, w przypadku
odebrania odpadów w mniejszej ilości niż ilość podana powyżej w przypadku
ustalenia prawa opcji lub w przypadku zlecenia usług dodatkowych, nie może być
podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy.
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
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy
Rakoniewice

Część nr: 13
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90512000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren gminy Rakoniewice
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór odp. kom. z terenu gminy Rakoniewice.
Odpady odbierane będą: 1) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, 2) z domków letniskowych i nieruchomości mieszanych, tj.
nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, na których
powstają odpady komunalne, 3) z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK), z aptek i elektropunktów. Przedmiot zamówienia obejmuje
również dostarczenie odebranych odpadów i ich rozładunek w Instalacji
Komunalnej - PreZero Recykling Zachód Sp. z o.o. w Piotrowie Pierwszym 26/27,
64-020 Czempiń lub stacji przeładunkowej zlokalizowanej w Czarnej Wsi, gmina
Grodzisk Wielkopolski. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określenie
przewidywanych ilości oraz częstotliwości usług zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ.
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
Wartość bez VAT: 1 718 623.20 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów

Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2022
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający ustala prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia tego
zamówienia maksymalnie o 5 % (dla każdej z wymienionej w tabeli z Załączniku nr
3 do SIWZ kategorii odpadów).
Wymagalność pozostałej ilości zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego.
Uwarunkowaną prawem opcji część świadczenia uruchamia się jednorazowo lub
sukcesywnie na podstawie jednostronnej dyspozycji Zamawiającego.
Nie zrealizowanie zamówienia w całości przez Zamawiającego, w przypadku
odebrania odpadów w mniejszej ilości niż ilość podana powyżej w przypadku
ustalenia prawa opcji lub w przypadku zlecenia usług dodatkowych, nie może być
podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy.
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
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy
Stęszew

Część nr: 14
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90512000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren gminy Stęszew
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór odp. kom. z terenu gminy Stęszew. Odpady
odbierane będą: 1) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, 2) z domków letniskowych i nieruchomości mieszanych, tj.
nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, na których
powstają odpady komunalne, 3) z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK), z aptek i elektropunktów. Przedmiot zamówienia obejmuje
również dostarczenie odebranych odpadów i ich rozładunek w Instalacji
Komunalnej - PreZero Recykling Zachód Sp. z o.o. w Piotrowie Pierwszym 26/27,
64-020 Czempiń lub stacji przeładunkowej zlokalizowanej w Czarnej Wsi, gmina
Grodzisk Wielkopolski. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określenie
przewidywanych ilości oraz częstotliwości usług zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ.
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
Wartość bez VAT: 2 273 191.20 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego

systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2022
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający ustala prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia tego
zamówienia maksymalnie o 5 % (dla każdej z wymienionej w tabeli z Załączniku nr
3 do SIWZ kategorii odpadów).
Wymagalność pozostałej ilości zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego.
Uwarunkowaną prawem opcji część świadczenia uruchamia się jednorazowo lub
sukcesywnie na podstawie jednostronnej dyspozycji Zamawiającego.
Nie zrealizowanie zamówienia w całości przez Zamawiającego, w przypadku
odebrania odpadów w mniejszej ilości niż ilość podana powyżej w przypadku
ustalenia prawa opcji lub w przypadku zlecenia usług dodatkowych, nie może być
podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy.
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
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy

Wielichowo
Część nr: 15
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90512000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren gminy Wielichowo
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór odp. kom. z terenu gminy Wielichowo.
Odpady odbierane będą: 1) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, 2) z domków letniskowych i nieruchomości mieszanych, tj.
nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, na których
powstają odpady komunalne, 3) z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK), z aptek i elektropunktów. Przedmiot zamówienia obejmuje
również dostarczenie odebranych odpadów i ich rozładunek w Instalacji
Komunalnej - PreZero Recykling Zachód Sp. z o.o. w Piotrowie Pierwszym 26/27,
64-020 Czempiń lub stacji przeładunkowej zlokalizowanej w Czarnej Wsi, gmina
Grodzisk Wielkopolski. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określenie
przewidywanych ilości oraz częstotliwości usług zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ.
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
Wartość bez VAT: 1 066 285.08 PLN
II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2022
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający ustala prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia tego
zamówienia maksymalnie o 5 % (dla każdej z wymienionej w tabeli z Załączniku nr
3 do SIWZ kategorii odpadów).
Wymagalność pozostałej ilości zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego.
Uwarunkowaną prawem opcji część świadczenia uruchamia się jednorazowo lub
sukcesywnie na podstawie jednostronnej dyspozycji Zamawiającego.
Nie zrealizowanie zamówienia w całości przez Zamawiającego, w przypadku
odebrania odpadów w mniejszej ilości niż ilość podana powyżej w przypadku
ustalenia prawa opcji lub w przypadku zlecenia usług dodatkowych, nie może być
podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy.
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
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy
Zbąszyń
Część nr: 16
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90512000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren gminy Zbąszyń
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór odp. kom. z terenu gminy Zbąszyń. Odpady
odbierane będą: 1) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, 2) z domków letniskowych i nieruchomości mieszanych, tj.
nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, na których
powstają odpady komunalne, 3) z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK), z aptek i elektropunktów. Przedmiot zamówienia obejmuje
również dostarczenie odebranych odpadów i ich rozładunek w Instalacji
Komunalnej - PreZero Recykling Zachód Sp. z o.o. w Piotrowie Pierwszym 26/27,
64-020 Czempiń lub stacji przeładunkowej zlokalizowanej w Czarnej Wsi, gmina
Grodzisk Wielkopolski. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określenie
przewidywanych ilości oraz częstotliwości usług zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ.
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
Wartość bez VAT: 1 851 601.71 PLN

II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2022
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający ustala prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia tego
zamówienia maksymalnie o 5 % (dla każdej z wymienionej w tabeli z Załączniku nr
3 do SIWZ kategorii odpadów).
Wymagalność pozostałej ilości zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego.
Uwarunkowaną prawem opcji część świadczenia uruchamia się jednorazowo lub
sukcesywnie na podstawie jednostronnej dyspozycji Zamawiającego.
Nie zrealizowanie zamówienia w całości przez Zamawiającego, w przypadku
odebrania odpadów w mniejszej ilości niż ilość podana powyżej w przypadku
ustalenia prawa opcji lub w przypadku zlecenia usług dodatkowych, nie może być
podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy.
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
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:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają:
a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Związek
Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” – zgodnie z art.
9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.);
b) wpis do rejestru BDO (baza danych o produktach i opakowaniach oraz o
gospodarce odpadami), o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.) w zakresie transportu
odpadów, dotyczący:
— 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
— 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji,
— 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe,
— 16 01 03 Zużyte opony,
— 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
— 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03,
— 17 01 02 Gruz ceglany,
— 20 01 02 Szkło,
— 15 01 07 Opakowania ze szkła,
— 20 01 01 Papier i tektura,
— 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury,
— 20 01 39 Tworzywa sztuczne,
— 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych,
— 15 01 04 Opakowania z metali,
— 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub
nimi zanieczyszczone,
— 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31,
— ex20 01 99 Igły i strzykawki
— 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03,
— 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
— 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w

20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki,
— 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w
20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35,
— 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,
— 16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe,
— 20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż
wymienione w 20 01 27,
— 20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
— 20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19.
Albo
— potwierdzenie, że wykonawca jest wpisany do rejestru zawodowego,
prowadzonego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli prowadzenie działalności w zakresie
transportu odpadów o ww. kodach wymaga wpisu do takiego rejestru.
Albo
— potwierdzenie posiadania przez wykonawcę statusu członkowskiego w
określonej organizacji, od którego uzależnione jest prawo do świadczenia
nabywanej przez Zamawiającego usługi w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania.
W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji
lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności należy przedłożyć, na
wezwanie Zamawiającego:
1. wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Związek
Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT”,
2. wpis do rejestru BDO (baza danych o produktach i opakowaniach oraz o
gospodarce odpadami), o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.), w zakresie transportu
odpadów wskazanych powyżej
Albo
Potwierdzenie, że wykonawca jest wpisany do rejestru zawodowego,
prowadzonego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli prowadzenie działalności w zakresie
transportu odpadów o ww. kodach wymaga wpisu do takiego rejestru,
Albo
Potwierdzenie posiadania przez wykonawcę statusu członkowskiego w określonej

organizacji, od którego uzależnione jest prawo do świadczenia nabywanej przez
Zamawiającego usługi w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania.
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga potwierdzenia spełniania
tego warunku (dotyczy wszystkich części zamówienia).
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że posiada zarówno na etapie udzielania zamówienia, jak i w
czasie jego realizacji:
A) dotyczy Wykonawcy, który będzie składał ofertę na wykonanie usługi w
Sektorze: I, II, III, V, VII, VIII, XII, XIV, XVI, XVIII, XIX:
a) urządzenia techniczne (pojazdy) w postaci: co najmniej 2 pojazdów
specjalistycznych przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych, co najmniej 2 pojazdów przystosowanych do odbierania
selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w tym co najmniej 1 pojazdu
specjalistycznego z HDS-em, co najmniej 1 pojazdu do odbierania odpadów bez
funkcji kompaktującej, zgromadzonych w kontenerach o pojemności od 4 m 3 do
10 m3, co najmniej 1 pojazdu do odbierania odpadów komunalnych,
zgromadzonych w kontenerach o pojemności powyżej 10 m 3 (np. KP-15 i KP-22
zlokalizowanych na PSZOK-ach).
b) bazę magazynowo-transportową, spełniającą wymagania określone w
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r., poz. 122) usytuowaną w gminie, z której
terenu mają być odbierane odpady lub w odległości nie większej niż 60 km od
granicy danej gminy oraz znajdującą się na terenie, do którego Wykonawca
posiada tytuł prawny przez cały czas trwania umowy.
B) dotyczy Wykonawcy, który będzie składał ofertę na wykonanie usługi w

Sektorze: IV, VI, IX, XIII:
a) urządzenia techniczne (pojazdy) w postaci: co najmniej 3 pojazdów
specjalistycznych przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych, co najmniej 3 pojazdów przystosowanych do odbierania
selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w tym co najmniej 1 pojazdu
specjalistycznego z HDS-em, co najmniej 1 pojazdu do opróżniania pojemników
typu MOLOK (sektor IV i IX, tj. Dopiewo i Komorniki), co najmniej 1 pojazdu do
odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, zgromadzonych w kontenerach o
pojemności od 4 m3 do 10 m3, co najmniej 1 pojazdu do odbierania odpadów
komunalnych, zgromadzonych w kontenerach o pojemności powyżej 10 m 3 (np.
KP-15 i KP-22 zlokalizowanych na PSZOK-ach).
b) bazę magazynowo-transportową, spełniającą wymagania określone w
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 stycznia 2013 r. w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r., poz. 122) usytuowaną w gminie, z której
terenu mają być odbierane odpady lub w odległości nie większej niż 60 km od
granicy danej gminy oraz znajdującą się na terenie, do którego Wykonawca
posiada tytuł prawny przez cały czas trwania umowy.
C) dotyczy Wykonawcy, który będzie składał ofertę na wykonanie usługi w
Sektorze: X:
a) urządzenia techniczne (pojazdy) w postaci: co najmniej 4 pojazdów
specjalistycznych przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych, co najmniej 4 pojazdów przystosowanych do odbierania
selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w tym co najmniej 1 pojazdu
specjalistycznego z HDS-em, co najmniej 2 pojazdów do odbierania odpadów bez
funkcji kompaktującej, zgromadzonych w kontenerach o pojemności od 4 m 3 do
10 m3,
— co najmniej 1 pojazdu do odbierania odpadów komunalnych, zgromadzonych
w kontenerach o pojemności powyżej 10 m3 (np. KP-15 i KP-22 zlokalizowanych
na PSZOK-ach).
b) bazę magazynowo-transportową, spełniającą wymagania określone w
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r., poz. 122) usytuowaną w gminie, z której
terenu mają być odbierane odpady lub w odległości nie większej niż 60 km od
granicy danej gminy oraz znajdującą się na terenie, do którego Wykonawca
posiada tytuł prawny przez cały czas trwania umowy.

W zakresie potwierdzenia spełn. tego warunku należy złożyć: wykaz urządzeń
technicznych (pojazdów, bazy) dostępnych wykonawcy usług
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:
Wskazane z Załączniku nr 6 do SIWZ - wzór umowy
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie
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
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: 08/11/2019
Czas lokalny: 09:30
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: 08/11/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem
platformazakupowa.pl/pn/selekt_czempin, zgodnie z instrukcjami określonymi w
pkt 11 SIWZ.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, za pośrednictwem
platformazakupowa.pl/pn/selekt_czempin poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert
(upublicznienie) w terminach wskazanych w SIWZ.
Osoby upoważnione: Bogusław Baraniak, Lidia Ochmańska
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
VI.3)

Informacje dodatkowe:
Uwaga!
Obowiązują różne terminy na składanie i otwarcie ofert dla poszczególnych części
zamówienia - zgodnie z pkt 12.1. i 12.2. SIWZ.
Składanie ofert:
Część 1: Sektor I – obszar gminy Brodnica - do dnia 08.11.2019 r. do godz. 9.30.
Część 2: Sektor II – obszar gminy Czempiń - do dnia 13.11.2019 r. do godz. 9.30.
Część 3: Sektor III – obszar gminy Dolsk - do dnia 08.11.2019 r. do godz. 9.30.
Część 4: Sektor IV – obszar gminy Dopiewo - do dnia 18.11.2019 r. do godz. 9.30.
Część 5: Sektor V – obszar gminy Granowo - do dnia 08.11.2019 r. do godz. 9.30.
Część 6: Sektor VI – obszar gminy Grodzisk Wielkopolski - do dnia 15.11.2019 r.
do godz. 9.30.
Część 7: Sektor VII – obszar gminy Kamieniec - do dnia 12.11.2019 r. do godz.
9.30.
Część 8: Sektor VIII – obszar gminy Kaźmierz - do dnia 12.11.2019 r. do godz. 9.30.
Część 9: Sektor IX – obszar gminy Komorniki - do dnia 19.11.2019 r. do godz. 9.30.
Część 10: Sektor X – obszar gminy Kościan i gminy miejskiej Kościan - do dnia
15.11.2019 r. do godz. 9.30.
Część 11: Sektor XII – obszar miasta Puszczykowo - do dnia 13.11.2019 r. do godz.
9.30.
Część 12: Sektor XIII – obszar gminy Opalenica - do dnia 14.11.2019 r. do godz.
9.30.
Część 13: Sektor XIV – obszar gminy Rakoniewice - do dnia 13.11.2019 r. do godz.
9.30.
Część 14: Sektor XVI – obszar gminy Stęszew - do dnia 14.11.2019 r. do godz.
9.30.
Część 15: Sektor XVIII – obszar gminy Wielichowo - do dnia 12.11.2019 r. do godz.
9.30.
Część 16: Sektor XIX – obszar gminy Zbąszyń - do dnia 14.11.2019 r. do godz.
9.30.
Otwarcie ofert:
Część 1: Sektor I – obszar gminy Brodnica - dnia 08.11.2019 r. o godz. 10.00.
Część 2: Sektor II – obszar gminy Czempiń - dnia 13.11.2019 r. o godz. 10.00.
Część 3: Sektor III – obszar gminy Dolsk - dnia 08.11.2019 r. o godz. 10.15.
Część 4: Sektor IV – obszar gminy Dopiewo - dnia 18.11.2019 r. o godz. 10.00.
Część 5: Sektor V – obszar gminy Granowo - dnia 08.11.2019 r. o godz. 10.30.

Część 6: Sektor VI – obszar gminy Grodzisk Wielkopolski - dnia 15.11.2019 r. o
godz. 10.00.
Część 7: Sektor VII – obszar gminy Kamieniec - dnia 12.11.2019 r. o godz. 10.00.
Część 8: Sektor VIII – obszar gminy Kaźmierz - dnia 12.11.2019 r. o godz. 10.15.
Część 9: Sektor IX – obszar gminy Komorniki - dnia 19.11.2019 r. o godz. 10.00.
Część 10: Sektor X – obszar gminy Kościan i gminy miejskiej Kościan - dnia
15.11.2019 r. o godz. 10.15.
Część 11: Sektor XII – obszar miasta Puszczykowo - dnia 13.11.2019 r. o godz.
10.15.
Część 12: Sektor XIII – obszar gminy Opalenica - dnia 14.11.2019 r. o godz. 10.00.
Część 13: Sektor XIV – obszar gminy Rakoniewice - dnia 13.11.2019 r. o godz.
10.30.
Część 14: Sektor XVI – obszar gminy Stęszew - dnia 14.11.2019 r. o godz. 10.15.
Część 15: Sektor XVIII – obszar gminy Wielichowo - dnia 12.11.2019 r. o godz.
10.30.
Część 16: Sektor XIX – obszar gminy Zbąszyń - dnia 14.11.2019 r. o godz. 10.30.
Kryteria oceny ofert (pkt 15 SIWZ):
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
— cena – 60 %
— termin płatności - 40 %
Podstawy wykluczenia z postępowania wskazane w pkt 5.1.1. SIWZ
Dokumenty niezbędne do wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania
wskazane w pkt 6.4. SIWZ.
Wymagania dotyczące wadium wskazane w pkt 9 SIWZ.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/10/2019

